
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

«18» жовтня 2017  м. Київ  № 770

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи ТОВ «БЕ-
АРН»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності», статті 16 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних па-
перів в Україні» та пункту 11 розділу IV Порядку зупи-
нення дії та анулювання ліцензії на окремі види про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 816 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї
ни 01.06.2013 за № 862/23394 (із змінами) (далі – По-
рядок), 

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

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263278 від 10.09.2013, видану на підставі 
рішення Комісії від 10.09.2013 № 1783 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БЕАРН» (місце-
знаходження: 43010, Волинська обл.,місто Луцьк, прос
пект Волі, будинок 50; ідентифікаційний код юридичної 
особи 32501360), на підставі заяви про анулювання лі-
цензії відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу ІV По-
рядку.

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 770 від 18.10.2017 р. 
Рішення Комісії № 772 від 18.10.2017 р. 
Рішення Комісії № 773 від 18.10.2017 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

№200 (2705) 23.10.2017 р.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
18.10.2017  м. Київ  № 772

Щодо усунення порушень 
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 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення 
емітентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» в частині не розкриття на фондовому ринку регу-
лярної річної інформації з метою захисту інтересів інвес-
торів у цінні папери

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

1. Зупинити з 19.10.2017 внесення змін до системи де-
позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих Товариствами (перелік додається), (далі − 
Цінні папери) на строк до усунення порушення.

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

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 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. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протя-
гом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Комісію з доданням копій відповідних доку-
ментів.

7. Департаменту контрольноправової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711) та Товариствам (перелік до-
дається).

8. Департаменту контрольноправової 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).

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

10. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб
сайті Комісії.

11. 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
«18» жовтня 2017 року № 772

Перелік Товариств, яким з 19.10.2017 зупинено 
внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів на строк до усунення порушення

№ 
з/п

Ідентифікаційний 
код юридичної 

особи
Назва товариства

1. 05467518 ПАТ «Южнерудпром»
2. 33770879 ПАТ «Ребус Україна»
3. 04880239 ПАТ «Дніпрометробуд»
4. 04386213 ПрАТ «Нікопольський завод 

«Будконструкція»
5. 25195772 ПрАТ «Деко»
6. 21882406 ПрАТ «Дніпротрансмаш»
7. 24241429 ПрАТ «Ремдеталь»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
18.10.2017  м. Київ  № 773

Щодо усунення порушень 
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 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення 
емітентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» в частині нерозкриття на фондовому ринку регу-
лярної річної інформації з метою захисту інтересів інвес-
торів у цінні папери

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

1. Зупинити з 19.10.2017 внесення змін до системи де-
позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
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емітованих Товариствами (перелік додається), (далі − 
Цінні папери) на строк до усунення порушення.

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

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 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. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протя-
гом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Комісію з доданням копій відповідних доку-
ментів.

7. Департаменту контрольноправової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711) та Товариствам (перелік до-
дається).

8. Департаменту контрольноправової 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).

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

10. Департаменту інформаційних технологій забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб
сайті Комісії.

11. 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
«18» жовтня 2017 року № 773

Перелік Товариств, яким з 19.10.2017 зупинено 
внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів на строк до усунення порушення

№ 
з/п

Ідентифікацій-
ний код юри-
дичної особи

Назва товариства

1. 00231290 ПАТ «Краснодонський завод 
«Автоагрегат»

2. 00443186 ПрАТ «Перевальський МПЗ»
3. 00858237 ПрАТ «Луганське САТП 0302»
4. 03745746 ПАТ СКТБ «Комплекс»
5. 20180168 ПАТ «Слов'яносербський молоко-

завод»
6. 02470951 ПАТ «Слов'яносербська районна 

друкарня»
7. 05488437 ПрАТ «Ясинуватський «Райагро-

хім»
8. 05383566 ПрАТ «Кондрашівський піщаний 

кар'єр»
9. 05524759 ПАТ «Попаснянське АТП 10921»
10. 00178554 ПАТ «ГЗФ «Михайлівська»
11. 00308755 ПАТ «Попаснянська швейна 

фабрика «Елегант»

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення 

Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Змін до 

Положення про припинення депозитарною 
установою провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності».

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про затвердження Змін до Поло-
ження про припинення депозитарною установою прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – 
депозитарної діяльності»» розроблений департаментом 
регулювання професійних учасників ринку цінних папе-
рів відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
частини сьомої статті 5 та частини другої статті 20 Зако-
ну України «Про депозитарну систему України», з метою 

удосконалення питань, пов’язаних з припиненням депо-
зитарною установою провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, За-
кону України «Про забезпечення вимог кредиторів та 
реєстрацію обтяжень». 

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. Київ601, вул. Московська, 8, корп. 30, де-
партаменту регулювання професійних учасників ринку 
цінних паперів.

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Комісії – 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 дати опри-
люднення проекту.

Т.в.о. Голови Комісії  О.Панченко
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Змін до Положення 
про провадження депозитарної діяльності» (далі  – Про-
ект) розроблено відповідно до пункту 38 частини другої 
статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про держав-
не регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону 
України «Про депозитарну систему України», Закону 
Украї ни «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстра-
цію обтяжень», з метою захисту прав інвесторів.

Проект передбачає внесення змін до Положення про 
провадження депозитарної діяльності, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за 
№ 1084/23616 (із змінами) (далі – Положення), у зв’язку 
з необхідністю врахування норм Закону України «Про за-
безпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», 
до якого Законом України від 23.03.2017 № 1983VIII 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо підвищення рівня корпоративного управління в 
акціонерних товариствах» (набрав чинності 04.06.2017) 
були внесені зміни щодо уточнення позасудових спосо-
бів звернення стягнення на предмет забезпечувального 
обтяження якщо предметом забезпечувального обтя-
ження є, серед іншого, цінні папери, а також запрова-
дження додаткових способів звернення стягнення за за-
безпечувальними обтяженнями, предметом яких є 
майнові права, зокрема, на цінні папери.

Також, Проект передбачає внесення змін до Положен-
ня, якими уточнюються норми щодо обліку цінних паперів, 
прав на цінні папери іноземного емітента, що вводяться 
для обслуговування до депозитарної системи України, на 
рахунках у цінних паперах депозитарних установ  клієн-
тів Центрального депозитарію та депонентів.

Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент методології регулювання 
професійних учасників ринку цінних паперів) та на  
електронні адреси: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua;  
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
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.

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,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 № 1843 (зі змінами), підпункту а) пункту 3 роз-
ділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 р. № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 р. 
за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до докумен
тів, наданих Публічним акціонерним товариством «Стра-
хова компанія «КАЛИНА», 04176, м. Київ, вул. Електри-
ків, буд. 29А, код за ЄДРПОУ: 36218498, на скасування 
реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Публічного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «КАЛИНА». Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій Публічного акціонерного товариства «Страхова ком-
панія «КАЛИНА» від 28 січня 2011 року № 70/1/11, видане 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 347-Кф-С-А від 
19  жовтня 2017 року.

20.10.2017 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню газифікації «Терно-
пільгаз» (надалі Товариство), місцезнаходження: 46006, м. Тернопіль, 
вул.  Чернівецька, 54, повідомляє про скликання позачергових загальних 
зборів акціонерів (надалі Збори), які відбудуться 24 листопада 2017 року 
о 1000 год., за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Черні-
вецька, 54, кабінет № 206. Реєстрація акціонерів (їх представників) для 
участі у Зборах розпочнеться 24 листопада 2017 року о 09.00 год. та за-
кінчиться о 0945 год. за місцем їх проведення, кабінет № 205. Перелік ак-
ціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складений станом на 
24 годину 20 листопада 2017 року.

Проект порядку денного:
1. Про обрання Голови та членів лічильної комісії. 2. Про обрання Голо-

ви та секретаря Зборів. 3.Прийняття рішення з питань порядку проведення 
Зборів акціонерів. 4. Про зміну типу Товариства. 5. Про зміну найменуван-
ня Товариства. 6. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 7. Про 
обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій 
редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту. 

Для реєстрації акціонери повинні мати паспорт, що посвідчує особу, а 
представники акціонерів додатково повинні мати довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства. Акціонери та/або їх представники мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань проекту порядку денного Зборів, за письмовою заявою, у робочі дні, 
з понеділка по п’ятницю, з 10.00 до 12.00, за адресою: м. Тернопіль,  
вул. Чернівецька, 54, кабінет 315, а також у день проведення Зборів, з 08.00 
до 09.00 – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи члена 
правління Осипенко Світлани Володимирівни. Акціонери (їх представники) 
при собі повинні мати документ, що посвідчує особу, належно оформлену 
довіреність та документ, що підтверджує право власності на прості іменні 
акції Товариства. Телефон для довідок: (0352) 476117. Телефони для до-
відок депозитарної установи ТОВ «АВС Реєстр»: (0352) 256743.

Адреса вебсайту Товариства, на якому розміщена інформація з про-
ектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: www.tgaz.te.ua

Голова Правління ПАТ «Тернопільгаз»  О.І.Караванський

ПуБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННю ГАЗИфІКАцІї «ТЕРНОПІЛьГАЗ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операції з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1»
2.Код ЄДРПОУ: 03366121
3.Місцезнаходження: 87522, Донецька область, місто Маріуполь, вули-

ця Таганрозька, будинок 40.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 249983
5.Електронна поштова адреса: stroymehmar@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.budmeh1.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу Ш : 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення 

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» (далі – загальні збори, 
ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1») 18.10. 2017року було прийнято рішення про 
припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУД
МЕХАНІЗАЦІЯ1» шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» (протокол № 2). На підставі 
цього рішення загальними зборами 18.10.2017року прийняті рішення: рі-
шення про припинення повноважень посадових осіб; рішення про обрання 
Комісії з припинення.

Рішенням загальних зборів ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» 18.10.2017 р. 
(протокол №2):

1)Припинено повноваження генерального директора Зубко Андрія Пе-
тровича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
2648308836, згоди на розкриття паспортних даних він не надав. На посаді 
генерального директора ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» Зубко Андрій Петро-
вич перебував з 12.03.2011року, особисто він володіє 1,782531 % акцій у 
статутному капіталі ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1». Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

2) Припинено повноваження головного бухгалтера Костишиної Людмили 
Леонідівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
2233811100, згоди на розкриття паспортних даних вона не надавала. На по-
саді головного бухгалтера ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» Костишина Людмила 
Леонідівна перебувала з 12.04.2016 року, особисто вона володіє 2,272727 % 
акцій у статутному капіталі ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1». Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

3)Припинено повноваження голови ревізійної комісії Шумєєвої Марії Ва-
силівни, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2151913407, 
згоди на розкриття паспортних даних вона не надавала. На посаді голови 
ревізійної комісії ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» Шумєєва Марія Василівна пе-
ребувала з 12.04.2016року, особисто вона володіє 1,203208  % акцій у ста-

тутному капіталі ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1». Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа не має».

4)Припинити повноваження члена ревізійної комісії Головня Микола 
Сергійович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 
2116408714, згоди на розкриття паспортних даних він не надавав. На по-
саді члена ревізійної комісії ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» Головня Микола 
Сергійович перебував з 12.04.2016року, особисто він володіє 1,069518 % 
акцій у статутному капіталі ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1». Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має».

Рішенням загальних зборів ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» 18.10.2017 р. 
(протокол №2):

1)Обрано головою Комісії з припинення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» 
Зубко Андрія Петровича, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 2648308836, згоди на розкриття паспортних даних він не надав, 
особисто володіє 1,782531 % акцій у статутному капіталі ПрАТ «БУД
МЕХАНІЗАЦІЯ1». Строк обрання Зубко Андрія Петровича головою комісії 
з припинення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» невизначений, протягом остан-
ніх п’яти років він займав посаду генерального директора ПрАТ «БУД
МЕХАНІЗАЦІЯ1». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни посадова особа не має;

2)Обрано членом Комісії з припинення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» Кос-
тишину Людмилу Леонідівну, реєстраційний номер облікової картки платни-
ка податків 2233811100, згоди на розкриття паспортних даних вона не нада-
вала, особисто володіє 2,272727 % акцій у статутному капіталі ПрАТ 
«БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1». Строк обрання Костишиної Людмили Леонідівни 
членом комісії з припинення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» невизначений, 
протягом останніх п’яти років вона займала посади члена наглядової ради, 
головного бухгалтера ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» з 12.04.2016р. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має;

3)Обрано членом Комісії з припинення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» 
Кензировську Валентину Вікторівну, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 1778215466, згоди на розкриття паспортних даних вона 
не надавала, особисто володіє 16,399386 % акцій у статутному капіталі 
ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1». Строк обрання Кензировської Валентини Ві-
кторівни членом комісії з припинення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» неви-
значений, протягом останніх п’яти років займала посаду члена Наглядової 
ради ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1». Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа не має. 

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

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

2. Найменування посади:
Голова Комісії з припинення  ___________  А.П. Зубко
 підпис
  19.10.2017р.
  дата

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БуДМЕХАНІЗАцІЯ-1»

Додаток 28
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні) 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОю ВIДПОВIДАЛьНIСТю 

«РIЕЛТ-БуД»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 
39375896
1.3. Місцезнаходження емітента:
02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 4
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента:
(044)3631203 (044)3631203
1.5. Електронна поштова адреса емітента:
lev@stolitsagroup.com 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації:
rieltbudsgr.com.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IIІ 

або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:

Зміна складу посадових осіб емітента (призначення Головного 
бухгалтера).

2. Текст повідомлення 
2.1. Рiшення про призначення на посаду Головного бухгалтера Iоничева 

Льва Анатолiйовича виникло у звязку з виробничою необхiднiстю, а саме 
вiдсутнiстю на пiдприємствi головного бухгалтера. Iоничевим Львом 
Анатолiйовичем було прийнято рiшення покласти на себе обовязки та по-
вноваження головного бухгалтера. Дане призначення було затверджено 
Наказом по особовому складу №19 вiд 19.10.2017р.;

2.2. Призначений на посаду Головного бухгалтера з 20.10.2017 р. 
Iоничев Лев Анатолiйович паспорт серiя АС №046198 виданий 14.12.1995р. 
Кiверцiвським РВ УМВС України у Волинськiй областi. Часткою у статутно-
му капiталi емiтента не володiє;

2.3. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня;
2.4. Призначений безстроково. Займав посади:Командир Радянської армiї, 

заступник голови у Свердловськiй областнiй оборонно спортивнотехнiчнiй 
органiзацiї РФ, керiвник аапрату Свердловський обл. Фонд пiдтримки ветеранiв 
авiацiї, заступник генерального директора ВАТ «Уралбудмеханiзацiя», заступ-
ник генерального директора по економiчнiй безпецi ВАТ «Уралбудмеханiзацiя, 
начальник служби експлуатацiї ВАТ «Екатеринбург ГАЗ», генеральний директор 
ВАТ «Автосало Три Семерки», заступник голови правлiння з питань безпеки 
ПАТ «Закарпатгаз», Директор ТОВ «ДК «Базис», Директор з соцiальних питань 
«Агрокомбiнат»Пуща водиця», Директор ТОВ «Рiелт Буд», яку займає донинi.

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.
Директор

(найменування посади) 
_________

(підпис) 
Іоничев Л.А.

(ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.10.2017

(дата) 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операції з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «БуДМЕХАНІЗАцІЯ-1»
2.Код ЄДРПОУ: 03366121
3.Місцезнаходження: 87522, Донецька область, місто Маріуполь, вули-

ця Таганрозька, будинок 40.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 249983
5.Електронна поштова адреса: stroymehmar@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.budmeh1.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу Ш : ві-

домості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пере-
творення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду .

II.Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» (далі – ПрАТ «БУДМЕХАНІ
ЗАЦІЯ1») 18.10. 2017року було прийнято рішення про припинення ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» шляхом 
перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД
МЕХАНІЗАЦІЯ1». Спосіб припинення – перетворення. Дата проведення поза-
чергових загальних зборів акціонерів, на яких розглядалось зазначене питання 
18.10.2017р. (протокол №2), результати голосування: за прийняте рішення 
проголосували «ЗА»  1415 голосів, що складає 100,00% (сто відсотків) від за-
гальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих акцій, «Проти» 00,00 (нуль)голосів, «Утри-
мались» 00,00(нуль) голосів. Причиною перетворення є зменшення господар-
ських витрат, пов’язаних з обслуговуванням приватного акціонерного товари-
ства. При перетворенні ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» всі його активи, майнові 
права, грошові кошти, зобов’язання, інші права та обов’язки у повному обсязі 
переходять до його правонаступника  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1», розмір статутного капіталу якого 
становить 673 ,20 (шістсот сімдесят три гривні), 20 копійок, місцезнаходження: 
87522, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Таганрозька, будинок 40. 

Обов’язковий викуп акцій не здійсниться. Викуплених акцій станом на 
18.10.2017р. ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» не мало.

Порядок та умови обміну акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» на частки у статутному капіталі право-
наступника  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1»:

1)Всі акціонери перетвореного ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1», акції яких не були викуплені, здійснюють 
обмін своїх акцій на частки товариства правонаступника  ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» та стають 
його засновниками (учасниками);

2)Розмір статутного капіталу правонаступника – ТОВАРИСТВА З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» дорівнює роз-
міру статутного капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» до його перетворення 673 ,20 (шістсот сімдесят 
три гривні), 20 копійок; 

3)Акції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУД
МЕХАНІЗАЦІЯ1» конвертуються в частки товариства правонаступника  
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУД МЕХАНІ
ЗАЦІЯ1» та розподіляються серед його учасників за принципом: 1 акція 
дорівнює 1 частки, з коефіцієнтом конвертації один до одного;

4)Не підлягають конвертації акції ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1», що пе-
ретворюється, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонер-
ного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та 
які мають таке право;

5)Розподіл часток у статутному капіталі правонаступника  ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» від-
будеться із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між 
акціо нерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1», що перетворюється». 

6)Не підлягають обміну акції ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1», що пере-
творюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення 
про припинення ПрАТ «БУДМЕХАНІЗАЦІЯ1» шляхом перетворення не 
продані та/або не анульовані. Такі акції підлягають анулюванню».

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

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

2. Найменування посади:
Голова Комісії з припинення  ___________  А.П. Зубко
 підпис
  19.10.2017p.
  дата

Додаток 21 до Положення про поря-
док здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу (підпункт 
2 пункту 1 глави 6 розділу III)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЗНЯКИ-жИЛ-БуД», 

код за ЄДРПОу 24089818 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 50/2/2017Т
Дата реєстрації « 20 » липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій: 
22.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії облігацій) 20.08.2018
фактична 05.10.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
проспектом емісії облігацій)

106 299

фактично розміщених 106 299
4. Загальна номінальна вартість випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій), грн.

33 484 185,00

фактично розміщених, грн. 33 484 185,00
5. Загальна сума залучених коштів від розміщення 
випуску (серії) облігацій, грн.

33 484 185,00

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 
Сума, сплачена за 
облігації (грн): 0,00

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***

0

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

0,00

Затверджено:
 Голова правління .

(посада)
___________ 

(підпис)
А.Р. Каграманян 

(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
 Голова правління .

(посада)
___________ 

(підпис)
А.Р. Каграманян 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:

______________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

 Емітент не користується 
послугами андерайтера 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

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

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску об-
лігацій.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 
від 10.04.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку № 1104 від 10.11.2016}
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПЛАВИ уКРАїНИ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
30555126. 3. Місцезнаходження: 08105 Київська обл., с. Горенка вул. Садо-
ва,  24. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3319075 (044) 3319075. 
5. Електронна поштова адреса: info.konturmet@gmail.com. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: splaviukrainy.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу по-
садових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обрання прийнято загальни-

ми зборами акціонерів 16.10.2017 р. Припинення повноважень та обрання 
посадових осіб виконано у зв'язку з прийняттям рішення про припинення 
товариства шляхом перетворення в ТОВ та призначенням комісії з при-
пинення. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспорт-
них даних. На посади посадових осіб, повноваження яких припинились, 
нікого не обрано. Строк, на який обрано осыб: до закінчення процесу пе-
ретворення.

Посадова особа Федоров Василь Петрович, який займав посаду Гене-
ральний директор, припинив повноваження. Акціями товариства не воло-
діє. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років 9 місяців. 
Посадова особа Борзило Ігор Миколайович, який займав посаду Голова 
Наглядової ради, припинив повноваження. Володiє часткою в статутному 
капіталі емiтента 33%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 30525 грн. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років 2 місяці. По-
садова особа Томчик Томаш, який займав посаду Член Наглядової ради, 
припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
33%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 30525 грн. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 5 років 2 місяці. Посадова особа Луцюк 
Володимир Володимирович, який займав посаду Член Наглядової ради, 
припинив повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
34%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 31450 грн. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 5 років 2 місяці. Федорова Василя Пе-
тровича обрано на посаду Голови комісії з припинення. Акціями товари-
ства не володіє. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти 
років: Генеральний директор ПрАТ «Сплави України». Луцюка Володими-
ра Володимировича обрано на посаду Члена комісії з припинення. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 34%. Володiє пакетом акцій емі-
тента у розмірі 31450 грн. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років: Голова правління, ПрАТ «Заір»; Член Наглядової ради 
ПрАТ «Сплави України». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій 
особі: 34 акції. Оваденко Юлія Валеріївна обрана на посаду Члена комісії 
з припинення. Акціями товариства не володіє. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер ТОВ «КОНТУР
МЕТ».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова комісії з припинення федоров В. П.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПуБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕКСIМНАфТОПРОДуКТ»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 22465515;3. Місцезнахо-

дження емітента 65003 м. Одеса вул. Наливна, 15;4. Міжміський код, те-
лефон та факс емітента (0482)339697 (0482) 341046

5. Електронна поштова адреса емітента lni@eximneft.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.eximneft.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомостi про прийняття рiшення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинiв
2. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв 19.10.2017р. прийнято рiшення про 
попереднє надання згоди на вчинення Товариством у ході його поточної 
господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятись Това-
риством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішен-
ня (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість майна 
або послуг, що може бути предметом даних господарських правочинів пе-
ревищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінан-
сової звітності за 2016 рік, а саме:

 відчуження нерухомого, рухомого та будьякого іншого майна То-
вариства (внесення до статутного фонду третьої особи або інший пе-
редбачений законодавством шлях розпорядження/відчуження, у тому 
числі часток, що належать Товариству в Статутному капіталі інших 
господарських товариств), яке належить на праві власності Товари-
ству  гранична вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
суму 300 млн. грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок).Значні пра-
вочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються Ви-
конавчим органом (Правлінням) Товариства у відповідності до Стату-
ту товариства та діючого законодавства, вчинення правочинів 
(укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвер-
дження згоди на їх вчинення відповідним рішенням Наглядовою ра-
дою товариства.Вартiсть активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi  509 502 тис. грн. Спiввiдношення граничної 
сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi  58,881%.Загальна кількість го-
лосів становить 120 660 173. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 
зборах – 95 393 623; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за»  95 393 623 (79,06% вiд загальної кiлькостi випущених акцiй) та 
«проти» прийняття рiшення  0.

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:Голова Правлiння ______Марковський 
Олександр Володимирович

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГРАНД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 35391715, місце знаходження: 
01032, м. Київ, бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, далі – «Товари-
ство») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціо-
нерів (надалі – «Збори») Товариства, які відбудуться 08 листопада 
2017  року за адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, 
поверх 13, кімната для переговорів (далі – «місце проведення Зборів»), 
у порядку, передбаченому частиною 5 статті 47 Закону України «Про акці-
онерні товариства».

Початок Зборів о 12.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 11.00 год. до 11.50 год. в день та за місцем проведення Зборів. Для реє-
страції учасників Зборів необхідно мати:

 для акціонерів – паспорт;
 для представників акціонерів – довіреність або інші документи, які на-

дають право участі у Зборах, оформлені згідно вимог чинного законодав-
ства України, а також документ, що посвідчує особу.

ПРОЕКТ ПОРЯДКу ДЕННОГО:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про зміну виконавчого органу ТОВ «ВОЯЖКРИМ».

4. Про зміну адреси місцезнаходження ТОВ «ВОЯЖКРИМ».
5. Про зміну розміру статутного капіталу ТОВ «ВОЯЖКРИМ».
6. Про внесення змін до статуту ТОВ «ВОЯЖКРИМ».
7. Про державну реєстрацію зміни виконавчого органу та нової редакції 

статуту ТОВ «ВОЯЖКРИМ».
8. Про участь Товариства у загальних зборах учасників ТОВ «ВОЯЖ

КРИМ».
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 

станом на 24 годину 02 листопада 2017 року.
Адреса вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://grandinvest.emitents.net.ua

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
порядку денного Зборів можна ознайомитися у робочі дні з 9.00 до 18.00 до 
дня проведення Зборів, а також в день проведення Зборів, за адресою: 
м.  Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13, кімната для пе-
реговорів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного 
Зборів, є генеральний директор Товариства Ащєулов В.В.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном  
(044) 5696708.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №200, 23 жовтня 2017 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАІР». 2. Код за ЄДРПОУ: 21626715. 3. Місцезна-
ходження: 08105 Київська обл., с. Горенка вул. Садова, 24. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (044) 3319075 (044) 3319075. 5. Електронна пош
това адреса: info.konturmet@gmail.com. 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: pratzair.in.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, пере-
творення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення 
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗАІР» від 16.10.2017 

року прийнято рiшення про припинення ПрАТ «ЗАІР» у зв'язку з реорганiзацiєю 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Результа-
ти голосування з питання припинення: «за»  9240 голосів, що складає 100% 
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є влас-
никами голосуючих з цього питання акцій; «проти»  0 голосів, що складає 0% 
голосів. Причини прийняття такого рішення: в з в'язку з необхідністю зменшен-
ня адміністративногосподарських витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої 
організаційноправової форми, як акціонерне товариство. Спосіб припинення: 
перетворення. Повне найменування юридичної особи  правонаступника: То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЗАІР». Розмiр статутного капiталу 
товариства  правонаступника дорiвнює розмiру статутного капiталу  
ПрАТ «ЗАІР» і становитиме 92400 грн. Активи та зобов'язання ПрАТ «ЗАІР» 
передаються до правонаступника згідно з передавальним актом. Порядок та 
умови обміну акцій на частки товариства  правонаступника: акції товариства, 
що перетворюється, конвертуються в частки товариства  правонаступника та 
розподіляються серед його учасників. При перетворенні товариства всі акціо-
нери (їх правонаступники), стають засновниками (учасниками) товариства  
правонаступника. Розподіл часток створюваного ТОВ «ЗАІР» відбувається із 
збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у ста-
тутному капіталі ПрАТ «ЗАІР». Одна акція ПрАТ «ЗАІР» номінальною вартістю 
10 грн. дорівнює розміру частки у сумі 10 грн. ТОВ «ЗАІР».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова комісії з припинення Луцюк В. В.

Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗВІТ 
про результати розміщення облігацій

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НЕО ВІТА», код за ЄДРПОу 35372603

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 37/2/2017-Т.
Дата реєстрації «13» липня 2017 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
11.08.2017
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

10.07.2018

фактична 09.10.2017
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

207 000 (Двісті сім тисяч) штук

фактично розміщених 207 000 (Двісті сім тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

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

28 503 900,00 грн. (Двадцять вісім 
мільйонів п’ятсот три тисячі 
дев’ятсот гривень 00 копійок)

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами виконавчо-
го органу**

Кількість (шт.):

Сума, сплачена за облігації (грн):
Облігації, придбані працівниками 
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 осо-
бам, які зробили ці внески, грн***

Затверджено:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента*:
Генеральний директор 

(посада)
___________ 

(підпис)
ю.Л. Вальчук 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від андеррайтера*:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

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

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску 
облігацій.

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

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

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ВЕЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Ба-

рикадна, буд.6, каб.? 2Б. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/ca-
tegory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол ?19/10-2017/В вiд
19.10.2017) повноваження Директора Товариства Тригуба Олексія Ва-
сильовича припинено 19.10.2017 за заявою Тригуба О.В. про звільнення
його з посади Директора Товариства за угодою сторін. Директор Товарис-
тва перебував на посаді 7 місяців: з 28.02.2017 по 19.10.2017 (обраний Рі-
шенням Наглядової ради Товариства згідно протоколу ?27/02-2017 вiд
27.02.2017). Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному
капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Товариства не має судимостi (в
тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Директор То-
вариства не надав згоди на поширення його персональних даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол ?19/10-2017/В вiд
19.10.2017) Есипенко Андрія Миколайовича було призначено Директором
Товариства з 20.10.2017 р. за заявою Єсипенко А.М. про призначення й-
ого на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капіталі емітента - 0 (нуль)%. Директор не має
судимості (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини.
Директор обраний строком на 3 роки. Інформація про iншi посади, якi
обіймав Директор протягом останніх п'яти років: не обіймав інші посади.
Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних
даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади
Директор Есипенко Андрій Миколайович 20.10.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 
АТ "СТОМА"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "СТОМА"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00481318
3. Місцезнаходження  61105, м.Харків, вул. Ньютона, буд. 3 
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 739-22-33  766-28-99
5. Електронна поштова адреса:  stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:  www.stoma.kharkov.ua/doku
7. Вид особливої інформації:  Зміна власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення 

19.10.2017 р. АТ "СТОМА" отримало вiд ПАТ "НДУ" перелiк акцiонерiв,
яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загаль-
них зборiв станом на 11.10.2017 р., згiдно якого вiдбулись змiни на рахун-
ку власника, що володiє бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Пакет власника акцiй - фiзичної особи, що складав 86,34% статутного ка-
пiталу або 87,09% голосуючих акцiй збiльшився i склав 86,58% статутно-
го капiталу або 87,32 % голосуючих акцiй Товариства.                 

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

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

Голова Правління  І.В.Древаль 
19.10.2017 р.

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

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

ТОВАРИСТВО "НАСІННЕВЕ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00387080.
3. Місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, прос-

пект Дмитра Яворницького, будинок 12, кабінет №15. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05755) 3-63-35, (05755) 3-64-06.
5. Електронна поштова адреса: nasinneve@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: : http://agrocentrua.com/index.php/ca-
tegory/nasinneve/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №19/10-2017/Н
вiд 19.10.2017) повноваження Директора Товариства Колоса Олександра
Івановича припинено 19.10.2017 за заявою Колоса О.І. про звільнення й-
ого з посади Директора Товариства за угодою сторін. Директор Товарис-
тва перебував на посаді 2 роки 5 місяців: з 22.04.2015 по 19.10.2017 (об-
раний Рішенням Чергових загальних зборів акціонерів Товариства згідно
протоколу №22-04/2015 вiд 22.04.2015). Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Това-
риства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та поса-
дові злочини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його
персональних даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №19/10-2017/Н
вiд 19.10.2017) Поліщука Сергія Володимировича було призначено Ди-
ректором Товариства з 20.10.2017 р. за заявою Поліщука С.В. про приз-
начення його на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або
частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор
не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi зло-
чини.  Директор обраний строком на 3 роки. Iнформацiя про iншi посади,
якi обiймав Директор протягом останнiх п'яти рокiв: не обіймав інші поса-
ди. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональ-
них даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади
Директор Поліщук Сергій Володимирович 

20.10.2017 р.

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 емітентаПублiчне акцiонерне товариство 

«Донбасенерго»
2. Код за ЄДРПОУ23343582
3. Місцезнаходження03150, м.Київ, вул. Предславинська, 34 А 
4. Міжміський код, телефон та факс(044)2909707 (044)2909710
5. Електронна поштова адресаoffice@de.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформаціїhttp://de.com.ua/uk/document/osobaja_
informacija

7. Вид особливої інформаціїВідомості про прийняття рішення про надан-
ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 19.10.2017р. (протокол №8) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину  додаткової угоди 
№2 вiд 27.06.2017р. до Договору на поставку продукцiї №АУП 1611/00001 
вiд 16.11.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на по-
ставку продукцiї №АУП 1611/00001 вiд 16.11.2016р. з урахуванням до-
даткової угоди №2 вiд 27.06.2017р.), визначена вiдповiдно до законодав-
ства, становить 16 727,67 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi  5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,3186%.

Iстотнi умови правочину:
 предмет правочину  кулi сталевi молольнi в асортиментi;
 особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження  03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська, 34А, ЄДРПОУ 38903313;

 ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочи-
ну;

 умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї 
№АУП 1611/00001 вiд 16.11.2016р. – DDP, договiр дiє до 31.12.2017р.

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 19.10.2017р. (протокол №8) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину  додаткової угоди 
№6 вiд 27.06.2017р. до Договору на поставку продукцiї №АУП 0103/00001 
вiд 01.03.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на по-
ставку продукцiї №АУП 0103/00001 вiд 01.03.2016р. з урахуванням до-
даткової угоди №6 вiд 27.06.2017р.), визначена вiдповiдно до законодав-
ства, становить 18 448,96 тис.грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi  5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,3514%.

Iстотнi умови правочину:
 предмет правочину  кулi сталевi молольнi в асортиментi;
 особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження  03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34А, ЄДРПОУ 38903313;

 ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

 умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї 
№АУП 0103/00001 вiд 01.03.2016р. – DDP, договiр дiє до 31.10.2017р.

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 19.10.2017р. (протокол №8) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину  договору на по-
ставку продукцiї №17/07/17 вiд 17.07.2017р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума договору), що ви-
значена вiдповiдно до законодавства, становить 6 660,0 тис. грн. з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi  5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,1268%.

Iстотнi умови правочину:
 предмет правочину  дизельне паливо;
 особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження  03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська, 34А, ЄДРПОУ 38903313;

 ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

 умови постачання – DDP, договiр дiї до 28.02.2018р.
Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 19.10.2017р. (протокол №8) 

прийняте рiшення про подальше схвалення правочину  додаткової угоди 
№1 вiд 11.01.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП0110/00002 
вiд 01.10.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на по-
ставку продукцiї №АУП0110/00002 вiд 01.10.2016р. з урахуванням до-
даткової угоди №1 вiд 11.01.2017р.), що визначена вiдповiдно до законо-
давства, становить 1 179,00 з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi стано-
вить 5 250 355 тис.грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0225%.

Iстотнi умови правочину:
 предмет правочину – бензин марки А92;
 особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження  03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34А, ЄДРПОУ 38903313;

 ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

 умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї 
№АУП0110/00002 вiд 01.10.2016р. – DDP, строк дiї договору  до 
30.09.2017р. 

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 19.10.2017р. (протокол №8) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину  додаткової угоди 
№2 вiд 03.04.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП0110/00002 
вiд 01.10.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на по-
ставку продукцiї №АУП0110/00002 вiд 01.10.2016р. з урахуванням до-
даткової угоди №2 вiд 03.04.2017р.), що визначена вiдповiдно до законо-
давства, становить 1 179,00* з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi стано-
вить 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi стано-
вить 0,0225%.

Iстотнi умови правочину:
 предмет правочину – бензин марки А92;
 особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження  03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34А, ЄДРПОУ 38903313;

 ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi 
ст.2 Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною 
правочину;

 умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї 
№АУП0110/00002 вiд 01.10.2016р. – DDP, строк дiї договору  до 
30.09.2017р.

*Вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 03.04.2017р. сума договору на 
поставку продукцiї №АУП0110/00002 вiд 01.10.2016р. не змiнювалася.

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 19.10.2017р. (протокол №8) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину  додаткової угоди 
№1 вiд 11.01.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП0110/00001 
вiд 01.10.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на по-
ставку продукцiї №АУП0110/00001 вiд 01.10.2016р. з урахуванням до-
даткової угоди №1 вiд 11.01.2017р.), що визначена вiдповiдно до законо-
давства, становить 6 660,00 з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi стано-
вить 5 250 355 тис.грн. 

ПуБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНБАСЕНЕРГО»
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Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0,1268%.

Iстотнi умови правочину:
 предмет правочину – дизельне паливо;
 особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження  03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34А, ЄДРПОУ 38903313;

 ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

 умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї 
№АУП0110/00001 вiд 01.10.2016р. – DDP, строк дiї договору  до 
30.09.2017р. 

Наглядовою радою ПАТ «Донбасенерго» 19.10.2017р. (протокол №8) 
прийняте рiшення про подальше схвалення правочину  додаткової угоди 
№2 вiд 04.04.2017р. до договору на поставку продукцiї №АУП0110/00001 
вiд 01.10.2016р.

Ринкова вартiсть предмету правочину (загальна сума Договору на по-
ставку продукцiї №АУП0110/00001 вiд 01.10.2016р. з урахуванням додат-
кової угоди №2 вiд 04.04.2017р.), що визначена вiдповiдно до законодав-
ства, становить 6 660,00* з ПДВ.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi стано-
вить 5 250 355 тис.грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi предмету правочину до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 
0,1268%.

Iстотнi умови правочину:
 предмет правочину – дизельне паливо;
 особа, заiнтересована у вчиненi акцiонерним товариством правочи-

ну   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Торгiвельний дiм 
«Енергоiнвест», мiсцезнаходження  03150, м.Київ, вул.Предславин-
ська,  34А, ЄДРПОУ 38903313;

 ознаки заiнтересованостi, що передбаченi ст.71 Закону України «Про 
акцiонернi товариства»: ТОВ «Торгiвельний дiм «Енергоiнвест» є 
афiлiйованою особою Товариства та акцiонера Товариства у розумiннi ст.2 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та є стороною правочину;

 умови постачання вiдповiдно до Договору на поставку продукцiї 
№АУП0110/00001 вiд 01.10.2016р. – DDP, строк дiї договору  до 
30.09.2017р.

*Вiдповiдно до додаткової угоди №2 вiд 04.04.2017р. сума договору на 
поставку продукцiї №АУП0110/00001 вiд 01.10.2016р. не змiнювалася.

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
Генеральний директор 
Бондаренко Едуард Миколайович
19.10.2017р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СПЛАВИ уКРАїНИ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
30555126. 3. Місцезнаходження: 08105 Київська обл., с. Горенка вул. Садо-
ва, 24. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 3319075 (044) 3319075. 
5. Електронна поштова адреса: info.konturmet@gmail.com. 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: splaviukrainy.in.ua. 7. Вид особливої інформації: При-
пинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або 
банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення 
1).Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Сплави Украї-

ни» від 16.10.2017 року прийнято рiшення про припинення ПрАТ «Сплави 
України» у зв'язку з реорганiзацiєю шляхом перетворення у Товариство з об-
меженою вiдповiдальнiстю. Результати голосування з питання припинення: 
«за»  100 голосів, що складає 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання 
акцій; «проти»   0 голосів, що складає 0% голосів. Причини прийняття такого 
рішення: в з в'язку з необхідністю зменшення адміністративногосподарських 

витрат, пов'язаних з обслуговуванням такої організаційноправової форми, як 
акціонерне товариство. Спосіб припинення: перетворення. Повне наймену-
вання юридичної особи  правонаступника: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Сплави України». Розмiр статутного капiталу товариства  
правонаступника дорiвнює розмiру статутного капiталу ПрАТ «Сплави Украї-
ни» і становитиме 92500 грн. Активи та зобов'язання ПрАТ «Сплави України» 
передаються до правонаступника згідно з передавальним актом. Порядок та 
умови обміну акцій на частки товариства  правонаступника: акції товари-
ства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства  правонаступ-
ника та розподіляються серед його учасників. При перетворенні товариства 
всі акціонери (їх правонаступники), стають засновниками (учасниками) това-
риства  правонаступника. Розподіл часток створюваного ТОВ «Сплави 
Украї ни» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що 
було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Сплави України». Одна 
акція ПрАТ «Сплави України» номінальною вартістю 925 грн. дорівнює роз-
міру частки у сумі 1925 грн. ТОВ «Сплави України».

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

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

2. Голова комісії з припинення федоров Василь Петрович

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ АКцІОНЕРІВ

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІТРЯ-

НИй ПАРК ОЧАКІВСьКИй», код ЄДРПОУ 37097399, юридична 
адреса – 01021, вул. Кловський узвіз, 7, м. Київ (надалі - Товариство) по-
відомляє Вас, що 15.12.2017 року об 11.00 годині за адресою: вул. Клов-
ський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021, відбудуться позачергові 
Загальні збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів відбудеться 15.12.2017 року з 10.00 год. до 
10.50 год. за адресою: вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. Київ, 01021.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 
11.12.2017р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему 
України».

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів  паспорт та довіреність на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами 
чинного законодавства. 

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних збо-
рах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акці-
онера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера 
(його представника), а в разі участі представника акціонера – також доку-
ментів, що підтверджують повноваження представника на участь у загаль-
них зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-

ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акціоне-
ри можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю  з 
09:00 год. до 17:00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00  год., за адре-
сою: м. Миколаїв, вул. Морехідна, 14, оф. 301. Відповідальна за ознайом-
лення з матеріалами зборів особа – Головний бухгалтер Товариства Кова-
ленко Ольга Миколаївна або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, виконуватиме обов’язки директора Товариства згідно довіреності, наказу, 
рішення Наглядової ради Товариства тощо. 

Адреса власного вебсайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
http://www.wpu.com.ua/

Перелік питань, 
що виносяться на голосування 

(проект порядку денного):
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення поза-

чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про затвердження звіту про незалежну оцінку вартості майна, що 

знаходиться у заставі ПАТ «Сбербанк».
4. Про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину про 

отримання кредиту з АТ «Ощадбанк» та супутніх правочинів (іпотеки, за-
стави, страхування та інших).

Пропозиції у письмовій формі щодо внесення змін до проекту порядку 
денного приймаються за адресою вул. Кловський узвіз, 7, кабінет 49/1, м. 
Київ, 01021. 

Директор Товариства ________________ ю.М. Лянной
Телефон для довідок: (0512)580807.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАІР». 2. Код за ЄДРПОУ: 21626715. 3. Місцезна-
ходження: 08105 Київська обл., с. Горенка вул. Садова, 24. 4. Міжміський 
код, телефон та факс: (044) 3319075 (044) 3319075. 5. Електронна пош
това адреса: info.konturmet@gmail.com.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: pratzair.in.ua. 7. Вид особливої ін-
формації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень та обрання прийнято загальни-

ми зборами акціонерів 16.10.2017 р. Припинення повноважень та обрання 
посадових осіб виконано у зв'язку з прийняттям рішення про припинення 
товариства шляхом перетворення в ТОВ та призначенням комісії з при-
пинення. Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не мають. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспорт-
них даних. На посади осіб, повноваження яких припинились нікого не об-
рано. Строк, на який обрано осоіб: до закінчення процесу перетворення.

Посадова особа Луцюк Володимир Володимирович, який займав 
посаду Голова Правління, припинив повноваження. Володiє часткою 
в статутному капіталі емiтента 33,333334%. Володiє пакетом акцій 
емітента у розмірі 30800 грн. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 1 рік 11 місяців. Посадова особа Борзило Ігор Миколайо-
вич, який займав посаду Голова Наглядової ради, припинив повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 33,333334%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 30800 грн. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 5 років 2 місяці. Посадова особа 
Томчик Томаш, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив 
повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
33,333334%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 30800 грн. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 рік 11 місяців. 
Луцюка Володимира Володимировича обрано на посаду Голова комі-
сії з припинення. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
33,333334%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 30800 грн. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 
правління, ПрАТ «Заір». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 3080 акцій. Федорова Василя Петровича обрано на посаду 
Члена комісії з припинення. Акціями товариства не володіє. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний 
директор ПрАТ «Сплави України». Оваденко Юлія Валеріївна обрана 
на посаду Члена комісії з припинення. Акціями товариства не володіє. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голов
ний бухгалтер ТОВ «КОНТУРМЕТ».

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Голова комісії з припинення Луцюк В. В.

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 ПуБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"уКРТРАНСГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)4612823, (044)4612095
5. Електронна поштова адреса varetcain@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.utg.ua

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

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

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або Товариство) 19 жовтня 2017 року отримало вiд 
одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi  Компанiя) Рiшення 
акцiонера №140 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА вiд 
17.10.2017 про змiну складу посадових осiб, а саме про дострокове при-
пинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї Товариства.

Згiдно зi статтею 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
пунктом 10.16 Статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повно-
важення Загальних Зборiв Товариства. 

Вiдповiдно до пункту 19 частини другої статтi 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прий
няття рiшення про дострокове припинення їх повноважень належить до 
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв акцiонерного товариства.

Згiдно з частиною першою статтi 33 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та пунктом 10.1 Статуту Товариства Загальнi Збори можуть 
вирiшувати будьякi питання дiяльностi акцiонерного Товариства.

Загальнi Збори акцiонерiв Товариства вирiшили, зокрема, достроково 
припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Товариства Шишко-
ва  О.В. з дати прийняття цього рiшення. 

Шишков Олександр Валентинович акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не 
володiє. Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi 
перебувала з 26.05.2017.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРТРАНСГАЗ» (далi –  
ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» або Товариство) 19 жовтня 2017 року отримало вiд 
одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональна 
акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» (далi  Компанiя) Рiшення 
акцiонера №140 ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА вiд 
17.10.2017 про змiну складу посадових осiб, а саме про обрання члена 
ревiзiйної комiсiї Товариства та встановлення строку його повноважень.

Згiдно зi статтею 49 Закону України «Про акцiонернi товариства» та 
пунктом 10.16 Статуту Товариства Компанiя одноосiбно здiйснює повно-
важення Загальних Зборiв Товариства. 

Вiдповiдно до пункту 19 частини другої статтi 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прий-
няття рiшення про дострокове припинення їх повноважень належить до 
компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв акцiонерного товариства.

Згiдно з частиною першою статтi 33 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» та пунктом 10.1 Статуту Товариства Загальнi Збори можуть 
вирiшувати будьякi питання дiяльностi акцiонерного Товариства.

Загальнi Збори акцiонерiв Товариства вирiшили, зокрема, обрати чле-
ном ревiзiйної комiсiї Товариства Чамату Євгена Олександровича з дня, 
наступного за днем прийняття цього рiшення. Встановити строк повнова-
жень члена ревiзiйної комiсiї Товариства Чамати Є.О. 3 (три) роки з дня, 
наступного за днем прийняття цього рiшення.

Чамата Євген Олександрович акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє. 
Посадова особа не дала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх п’яти рокiв: 16.01.201231.03.2017 ПАТ «УКРСОЦБАНК»  
головний аудитор, начальник вiддiлу аудиту, головний спецiалiст управлiння 
з загальних питань комплаєнсу департаменту комплаєнсу; 03.04.2017  по 
ц.ч. Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України»  старший експерт, 
начальник вiддiлу аудиту з питань шахрайства Служби внутрiшнього аудиту.

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 Химко Мирослав Петрович
Т.в.о. Президента (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.10.2017
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «уСБПЗ «уКРТОРГМОНТАжТЕХНІКА». 
2.  Код за ЄДРПОУ: 02132680. 3. Місцезнаходження: 04070 м. Київ Щека-
вицька, 30/39. 4. Міжміський код, телефон та факс: 044 4303268 044 4303268. 
5. Електронна поштова адреса: baza_2005@ukr.net. 6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття 
інформації: ukrtorg.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення
Емiтент 20.10.17 р. отримав від акціонера iнформацiю про змiну 

власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, а 
саме: щодо «Фiзичної особи 1». Розмiр частки до змiни в загальнiй 
кiлькостi акцiй – 10,842%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 12,45%; 
розмiр частки пiсля змiн в загальнiй кiлькостi акцiй  0%, в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй – 0%; щодо «Фiзичної особи 2». Розмiр частки 
до змiни в загальнiй кiлькостi акцiй – 32.6413%, в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй – 37,4834%; розмiр частки пiсля змiн в загальнiй кiлькостi 
акцiй  43,2526%, в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 49,9338%.

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 Коваль В. В.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №200, 23 жовтня 2017 р. 
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Повідомлення
про виникнення особливої інформації (про зміну власників 

акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій ) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «КОМПАНІЯ З уПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВуТИЧ – ІН-
ВЕСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 23848885
3. Місцезнаходження: 69000, м.Запоріжжя, бул. Центральний,21
4. Міжміський код, телефон та факс: (061) 2137911
5. Електронна поштова адреса: info@slavutichinvest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/
participant/23848885

7. Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення:
19.10.17 р. ПрАТ «КУА «СлавутичІнвест», на пiдставi отрима-

ного листа № б/н вiд 19.10.17 р., наданого ТОВ «НЕО

ІНФОРМПЛЮС» (надалі – Товариство), стало вiдомо про змiну 
власників акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих 
акцiй. Ними стали:

 Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕО
ІНФОРМПЛЮС» (ЄДРПОУ 36491482, мiсцезнаходження  Украї-
на, 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд.45). 
Розмiр належного Товариству пакету акцiй до змiни становив –  
4 200 000 штук, або 30,00 % статутного капiталу ПрАТ «КУА 
«СлавутичІнвест». В результаті продажу Товариством пакету ак-
цій у розмірі 4 200 000 штук, або 30,00 % статутного капіталу 
ПрАТ  «КУА «СлавутичІнвест», розмір пакету акцій Товариства 
став 0 штук, або 0,00 % статутного капiталу ПрАТ «КУА «Славутич
Інвест».

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

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

2. Голова правління ПрАТ «КуА «Славутич-Інвест» Ковиліна А.А.
19 жовтня 2017 року

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПАНІЯ З уПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВуТИЧ – ІНВЕСТ»

ПуБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «жИТОМИРСьКИй ЗА-
ВОД ОГОРОДжуВАЛьНИХ КОНСТРуКцІй» (код ЄДРПОУ 01413394), 
місцезнаходження  10001, м. Житомир, вул. С. Параджанова, буд.89 
(надалі  Товариство) повідомляє про проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів (надалі за текстом  загальні збори, загальні збо-
ри акціонерів), які відбудуться 24 листопада 2017 року о 10-00 годині 
за адресою м. житомир, вул. С. Параджанова, буд. 89, в актовому 
залі Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників відбувати-
меться 24 листопада 2017 року, початок реєстрації о 08 год. 30 хв., за-
кінчення реєстрації о 09 год.45 хв. за місцевим часом за місцем прове-
дення загальних зборів.

Перелік питань,  
включених до проекту порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рі-

шень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо зміни типу Товариства з публічного 

акціо нерного товариства на приватне акціонерне товариство та прий-
няття рішення про зміну найменування Товариства.

4. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом 
викладення Статуту в новій редакції. Визначення особи (осіб), уповно-
важеної (уповноважених) на підписання Статуту Товариства в новій 
редакції.

5. Затвердження в новій редакції Положення про Наглядову Раду 
Товариства, Положення про виконавчий орган Товариства, Положення 
про Ревізійну комісію Товариства, Положення про Загальні збори 
акціонерів Товариства, Принципів (кодексу) корпоративного управління 
Товариства.

6. Про визначення строку повноважень членів Наглядової ради 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ 
ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ». Про затвердження 
умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД 
ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ», встановлення розміру їх вина-

городи. Про обрання особи, яка уповноважується на підписання дого-
ворів з членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ 
КОНСТРУКЦІЙ». 

7. Обрання Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОН-
СТРУКЦІЙ».

8. Обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОН-
СТРУКЦІЙ».

9. Обрання членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЖИТОМИРСЬКИЙ ЗАВОД ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОН-
СТРУКЦІЙ».

Учасникам загальних зборів – фізичним особам (акціонерам, пред-
ставникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково нада-
ти документ, що посвідчує повноваження представника (для керівників 
юридичних осіб – документ про призначення на посаду та виписку із 
Статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження 
керівника діяти без довіреності, для інших представників – довіреність, 
видану для участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно 
з вимогами чинного законодавства України).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах акціонерів, складається на 20 листопада 2017 року. 
Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, 
пов’язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів в робочі 
дні, з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., за адресою: м. Житомир,  
вул. С. Параджанова, буд. 89, в кабінеті юриста № 101, а в день про-
ведення загальних зборів акціонерів  також у місці їх проведення. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - Голова правління Зубко Сергій Геннадійович. Телефон для до-
відок: (0412) 427608. Адреса власного вебсайту, на якому розміще-
на інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного: www.zok.ua

ПуБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«жИТОМИРСьКИй ЗАВОД ОГОРОДжуВАЛьНИХ КОНСТРуКцІй»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента ПуБЛIЧНЕ 

АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОДIЛьСьКI ТОВТРИ» 
2. Код за ЄДРПОУ 03771123 3. Місцезнаходження 32326, Хмельниць-
ка  обл., Кам»янецьПодiльський рн., с. Вербка, вул. Заводська, 1 4. Між-
міський код, телефон та факс(03849) 91226 (03849) 91226 5. Електро-
нна поштова адреса tovtry@gorprom.dp.ua 6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації http://www.ptovtry.pat.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення:Вiдповiдно 
до наказу в.о.генерального директора ПАТ «Подільські Товтри» № 146 вiд 
20.10.2017 р. перевести з 20.10.2017 р. головного бухгалтера Соколюк А.А. 

на посаду першого заступника головного бухгалтера. Акцiями Товариства 
не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. На посадi головного бухгалтера перебувала з 15.05.2003 р. Вiдповiдно 
до наказу в.о. генерального директора ПАТ «Подільські Товтри» № 147 вiд 
20.10.2017 р. перевести з 20.10.2017 р. заступника головного бухгалтера 
Бахтiну Н.Д. на посаду головного бухгалтера. Строк, на який призначено 
особу  до звiльнення. Акцiями Товариства не володiє. Згоди на оприлю-
дення паспортних даних особа не надала. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Останнi 5ть рокiвобiймала посаду: 
заступник головного бухгалтера ПАТ «Подільські Товтри» III. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
В.о.генерального директора Соколюк A.M 
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Інформація щодо ліквідації

ПуБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИй НЕДИВЕРСИфІКОВАНИй 

ВЕНЧуРНИй КОРПОРАТИВНИй 
ІНВЕСТИцІйНИй фОНД «СКЛО-ІНВЕСТ» 

(ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 33097992, код ЄДРІСІ – 133101)
Ліквідаційна комісія ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗА-

КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СКЛОІНВЕСТ» повідомляє, що Рішенням єдиного 
учасника ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕ-
ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

ФОНД «СКЛОІНВЕСТ» (далі –Фонд) (Рішення№1Л від 13.10.2017 р.) прий
нято рішення про ліквідацію Фонду (код ЄДРІСІ – 133101), відповідно під-
пункту 4, пункту 2, Статті 39, Розділу ІІ, Закону України «Про інститути 
спільного інвестування», у зв’язку з тим, що Фондом не було укладено про-
тягом одного місяця договір з компанією з управління активами.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Фонду два місяці з на-
ступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому ви-
данні Комісії. Вимоги кредиторів приймаються Ліквідаційною комісією Фон-
ду в письмовій формі в робочі дні за місцезнаходженням Ліквідаційної 
комісії: 01042, м.Київ, вул. Чигоріна, будинок 82, офіс 5 

Контактний телефон ліквідаційної комісії – +38 044 223 08 37

Голова Ліквідаційної комісії  Бовикін О.Д.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03481879
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Карла Лiбкнехта, буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 356-403 356-404
5. Електронна поштова адреса: i.shumeiko@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dnp.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р.
загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ") 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення про
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Акудовича Андрiя Олек-
сандровича у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та
скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя". 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуван-

ням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами
акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiоне-
рiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРО-
ДУКТ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ре-
вiзiйної комiсiї Товариства (членiв Ревiзiйної комiсiї). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 04.08.2016р. до
18.10.2017р. На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження яко-
го припинено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасо-
вано.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р.
загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ") 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення про
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Дубовської Тетяни Вя-
чеславiвни у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та
скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя". 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуван-

ням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами
акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiоне-
рiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРО-
ДУКТ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ре-
вiзiйної комiсiї Товариства (членiв Ревiзiйної комiсiї). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 04.08.2016р. до
18.10.2017р.

На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження якого припи-
нено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасовано.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р.
загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ") 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення про
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Агароняна Сергiя Саако-
вича у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуван-
ням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя".

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуван-

ням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами
акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiоне-
рiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРО-
ДУКТ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ре-
вiзiйної комiсiї Товариства (членiв Ревiзiйної комiсiї).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 04.08.2016р. до
18.10.2017р.

На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження якого припи-
нено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасовано.

Загальними зборами акцiонерiв 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення
про обрання на посаду члена Наглядової ради Дорош Ганни Анатолiївни
(протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"). Члени
Наглядової ради обранi в кiлькiсному складi 3 особи згiдно п. 9.2.2. нової

редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв вiд
18.10.2017р.(протокол № 1/2017).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
Члена Наглядової ради обрано до складу Наглядової ради в зв'язку з

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та вiд-
повiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ек-
сперт, член Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Дорош Ганна Анатолiївна є представником акцiонера ГОМАРТ КОН-
САЛТIНГ ЛIМIТЕД.

Загальними зборами акцiонерiв 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення
про обрання на посаду члена Наглядової ради Дмитренка Олександра Ва-
сильовича (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiоне-
рiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРО-
ДУКТ"). Члени Наглядової ради обранi в кiлькiсному складi 3 особи згiдно
п. 9.2.2. нової редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв
вiд 18.10.2017р.(протокол № 1/2017).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
Члена Наглядової ради обрано до складу Наглядової ради в зв'язку з

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та вiд-
повiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрис-
консульт, член Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Дмитренко Олександр Васильович є представником акцiонера ГОМАРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД. 

Загальними зборами акцiонерiв 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення
про обрання на посаду члена Наглядової ради Грищова Максима Сергiй-
овича (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ").
Члени Наглядової ради обранi в кiлькiсному складi 3 особи згiдно п. 9.2.2.
нової редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв вiд
18.10.2017р.(протокол № 1/2017).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
Члена Наглядової ради обрано до складу Наглядової ради в зв'язку з

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та вiд-
повiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: про-
ектний менеджер, член Ревiзiйної комiсiї.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Грищов Максим Сергiйович є представником акцiонера КОРЕСТА IН-
ВЕСТМЕНТС ЛТД.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання Голо-
вою Наглядової ради Дорош Ганни Анатолiївни (протокол засiдання Нагля-
дової ради вiд 18 жовтня 2017 року).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
Посадову особу обрано Головою Наглядової ради у зв'язку з обранням

загальними зборами акцiонерiв 18.10.2017 року нового складу Наглядової
ради.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ек-
сперт, член Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Дорош Ганна Анатолiївна є представником акцiонера ГОМАРТ КОН-
САЛТIНГ ЛIМIТЕД.

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
Голова Правлiння Ткач Сергiй Юрiйович 19.10.2017
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Акцiонерна страхова компанiя 
"IНГО Україна"

2. Код за ЄДРПОУ 16285602
3. Місцезнаходження 01054, м. Київ, вул. Бульварно

Кудрявська, 33
4. Міжміський код, телефон та факс 044 4902744 044 4902748
5. Електронна поштова адреса ymelnik@ingo.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://ingo.ua/ua/company/emitent

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 

№  59) припинено повноваження Малiновського Володимира Болеславови-
ча на посадi Члена Наглядової ради у звязку iз переобранням складу На-
глядової ради. Строк перебування на посадi 18 мiсяцiв. Непогашеної 
судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не 
має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. 
Не є особою зi статусом народного депутата України, членом Кабiнету 
Мiнiстрiв України, керiвником центральних i мiсцевих органiв виконавчої 
влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, 
посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх 
справ, державним службовцем, членом або головою Правлiння чи Ревiзiйної 
комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що 
конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних 
вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональ-
них даних Товариство не отримувало. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№  59) припинено повноваження Полякова Юрiя Петровича на посадi Члена 
Наглядової ради у звязку iз переобранням складу Наглядової ради. Строк 
перебування на посадi 18 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини проти 
власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборо-
ну займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом на-
родного депутата України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником 
центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самовря-
дування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв про-
куратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, 
членом або головою Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або чле-
ном органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товари-
ства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та 
Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№ 59) припинено повноваження Нємого Олександра Михайловича на 
посадi Члена Наглядової ради, у звязку iз переобранням складу Наглядової 
ради. Строк перебування на посадi 18 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за 
злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень 
суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою 
зi статусом народного депутата України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, 
керiвником центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв 
мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою 
особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, дер-
жавним службовцем, членом або головою Правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; 
не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкуру-
ють з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з 
Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товари-
ство не отримувало. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№  59) Чорний Олександр Володимирович обраний на посаду члена На-
глядової ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення За-
гальних зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непога-
шеної судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi 
злочини не має; рiшень суду про заборону займатися певним видом 
дiяльностi не має. Не є особою зi статусом народного депутата України, 
члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв 
виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є 
вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокуратури, суду, служ-
би безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом або Голо-
вою правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не є учасником або членом органiв 

управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не пе-
ребуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами 
правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на 
розкриття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом 
останнiх 5 рокiв займав посаду керiвника департаменту корпоративних 
прав ТОВ «КУА «Смарт Сиситем АМ».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№  59) Петровський Костянтин Вiкторович обраний на посаду члена Нагля-
дової ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної 
судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не 
має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. 
Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету 
Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої вла-
ди, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, 
посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх 
справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної 
комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що 
конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних 
вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональ-
них даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав 
керiвнi посади у ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдiнг».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№  59) Александров Артем Володимирович обраний на посаду члена Нагля-
дової ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної 
судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не 
має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. 
Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв 
України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв 
мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою 
особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, дер-
жавним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; не 
є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з 
дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Голов
ним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не 
отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав керiвнi посади у ТОВ «Деве-
лопмент Констракшн Холдiнг».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№  59) Фоменко Андрiй Васильович обраний на посаду члена Наглядової 
ради Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загальних 
зборiв акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної 
судимостi за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не 
має; рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. 
Не є особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету 
Мiнiстрiв України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої вла-
ди, органiв мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, 
посадовою особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх 
справ, державним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної 
комiсiї; не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що 
конкурують з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних 
вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональ-
них даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займав 
керiвнi посади у ТОВ  «КУА «Герiтiдж Iнвестмент Менеджмент».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№  59) Малиш Яна Миколаївна обрана на посаду члена Наглядової ради 
Товариства строком на три роки до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi 
за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; 
рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є 
особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв 
України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв 
мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою 
особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, дер-
жавним службовцем, членом або Головою правлiння чи Ревiзiйної комiсiї; 
не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкуру-
ють з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з 
Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товари-
ство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв займала керiвнi посади у 
ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдiнг».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№  59) припинено повноваження Чуп`яка Миколи Дмитровича на посадi Чле-
на Ревiзiйної комiсiї, у звязку iз переобранням складу Ревiзiйної комiсiї. Строк 
перебування на посадi 18 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за злочини проти 
власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про заборо-

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АКцIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ “IНГО уКРАїНА”Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03481879
3. Місцезнаходження: 49600, м. Днiпро, вул. Карла Лiбкнехта, буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 356-403 356-404
5. Електронна поштова адреса: i.shumeiko@nafta.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dnp.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р.
загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ") 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення про
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Акудовича Андрiя Олек-
сандровича у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та
скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя". 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуван-

ням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами
акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiоне-
рiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРО-
ДУКТ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ре-
вiзiйної комiсiї Товариства (членiв Ревiзiйної комiсiї). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 04.08.2016р. до
18.10.2017р. На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження яко-
го припинено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасо-
вано.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р.
загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ") 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення про
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Дубовської Тетяни Вя-
чеславiвни у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та
скасуванням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя". 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуван-

ням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами
акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiоне-
рiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРО-
ДУКТ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ре-
вiзiйної комiсiї Товариства (членiв Ревiзiйної комiсiї). 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 04.08.2016р. до
18.10.2017р.

На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження якого припи-
нено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасовано.

Загальними зборами акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р.
загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ") 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення про
припинення повноважень члена Ревiзiйної комiсiї Агароняна Сергiя Саако-
вича у зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуван-
ням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя".

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
У зв'язку з прийняттям нової редакцiї Статуту Товариства та скасуван-

ням в Товариствi органу контролю "Ревiзiйна комiсiя" загальними зборами
акцiонерiв (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiоне-
рiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРО-
ДУКТ") прийнято рiшення про припинення повноважень дiючого складу Ре-
вiзiйної комiсiї Товариства (членiв Ревiзiйної комiсiї).

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. 

Строк перебування на посадi члена Ревiзiйної комiсiї - з 04.08.2016р. до
18.10.2017р.

На посаду замiсть члена Ревiзiйної комiсiї, повноваження якого припи-
нено, нiкого не обрано. Орган контролю "Ревiзiйна комiсiя" скасовано.

Загальними зборами акцiонерiв 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення
про обрання на посаду члена Наглядової ради Дорош Ганни Анатолiївни
(протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧ-
НОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ"). Члени
Наглядової ради обранi в кiлькiсному складi 3 особи згiдно п. 9.2.2. нової

редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв вiд
18.10.2017р.(протокол № 1/2017).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
Члена Наглядової ради обрано до складу Наглядової ради в зв'язку з

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та вiд-
повiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ек-
сперт, член Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Дорош Ганна Анатолiївна є представником акцiонера ГОМАРТ КОН-
САЛТIНГ ЛIМIТЕД.

Загальними зборами акцiонерiв 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення
про обрання на посаду члена Наглядової ради Дмитренка Олександра Ва-
сильовича (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiоне-
рiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРО-
ДУКТ"). Члени Наглядової ради обранi в кiлькiсному складi 3 особи згiдно
п. 9.2.2. нової редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв
вiд 18.10.2017р.(протокол № 1/2017).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
Члена Наглядової ради обрано до складу Наглядової ради в зв'язку з

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та вiд-
повiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: юрис-
консульт, член Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Дмитренко Олександр Васильович є представником акцiонера ГОМАРТ
КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД. 

Загальними зборами акцiонерiв 18 жовтня 2017 року прийнято рiшення
про обрання на посаду члена Наглядової ради Грищова Максима Сергiй-
овича (протокол № 1/2017 вiд 18.10.2017р. загальних зборiв акцiонерiв
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНIПРОНАФТОПРОДУКТ").
Члени Наглядової ради обранi в кiлькiсному складi 3 особи згiдно п. 9.2.2.
нової редакцiї Статуту, затвердженої рiшенням Загальних зборiв вiд
18.10.2017р.(протокол № 1/2017).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє. 
Члена Наглядової ради обрано до складу Наглядової ради в зв'язку з

припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради та вiд-
повiдно до вимог Статуту Товариства та законодавства.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: про-
ектний менеджер, член Ревiзiйної комiсiї.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Грищов Максим Сергiйович є представником акцiонера КОРЕСТА IН-
ВЕСТМЕНТС ЛТД.

Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про обрання Голо-
вою Наглядової ради Дорош Ганни Анатолiївни (протокол засiдання Нагля-
дової ради вiд 18 жовтня 2017 року).

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Пакетом акцiй (у вiдсотках) або часткою, в статутному капiталi емiтен-

та (у вiдсотках) посадова особа не володiє.
Посадову особу обрано Головою Наглядової ради у зв'язку з обранням

загальними зборами акцiонерiв 18.10.2017 року нового складу Наглядової
ради.

Посадову особу обрано строком на 3 роки вiдповiдно до Статуту Това-
риства.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: ек-
сперт, член Наглядової ради.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має.

Дорош Ганна Анатолiївна є представником акцiонера ГОМАРТ КОН-
САЛТIНГ ЛIМIТЕД.

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
Голова Правлiння Ткач Сергiй Юрiйович 19.10.2017
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ну займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом на-
родного депутата України, членом Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвником 
центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самовря-
дування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв про-
куратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, 
членом або Головою правлiння чи Наглядової ради; не є учасником або чле-
ном органiв управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товари-
ства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та 
Членами правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. 
Дозвiл на розкриття персональних даних Товариство не отримувало. 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол № 59) 
Зосiмов Олексiй Iванович обраний на посаду члена Ревiзiйної комiсiї Товари-
ства строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 
Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi за злочини 
проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; рiшень суду про за-
борону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є особою зi статусом 
народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, керiвника цен-
тральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядуван-
ня, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою особою органiв прокурату-
ри, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, державним службовцем, членом 
або Головою правлiння чи Наглядової ради; не є учасником або членом органiв 
управлiння юридичних осiб, що конкурують з дiяльнiстю Товариства; не пере-
буває у прямих родинних вiдносинах з Головним бухгалтером та Членами 
правлiння. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Дозвiл на роз-
криття персональних даних Товариство не отримувало. Протягом останнiх 
5 рокiв займав керiвнi посади у ТОВ «Девелопмент Констракшн Холдiнг».

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.10.2017 року (протокол 
№  59) Морозова Олена Георгiївна обрана на посаду члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства строком на три роки, до вiдповiдного рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв. Є представником акцiонера Товариства. Непогашеної судимостi 
за злочини проти власностi, посадовi чи господарськi злочини не має; 
рiшень суду про заборону займатися певним видом дiяльностi не має. Не є 
особою зi статусом народного депутата України, члена Кабiнету Мiнiстрiв 
України, керiвника центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв 
мiсцевого самоврядування, а також не є вiйськовослужбовцем, посадовою 
особою органiв прокуратури, суду, служби безпеки, внутрiшнiх справ, дер-
жавним службовцем, членом або Головою правлiння чи Наглядової ради; 
не є учасником або членом органiв управлiння юридичних осiб, що конкуру-
ють з дiяльнiстю Товариства; не перебуває у прямих родинних вiдносинах з 
Головним бухгалтером та Членами правлiння. Не володiє часткою в статут-
ному капiталi Товариства. Дозвiл на розкриття персональних даних Товари-
ство не отримувало. Протягом останнiх 5 рокiв працювала аудитором у 
ТОВ  «Бейкер Тiллi Україна», ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» та керiником 
вiдiдлу у ТОВ «Серединецьке».

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  Гордiєнко Iгор Миколайович 
Голова правлiння  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  19.10.2017
  (дата)

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

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

ТОВАРИСТВО "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "ЧЕРВОНИЙ
ВЕЛЕТЕНЬ".

2. Код за ЄДРПОУ: 00486770.
3. Місцезнаходження: 49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Ба-

рикадна, буд.6, каб.? 2Б. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747)30970, (05747)30970
5. Електронна поштова адреса: pz.red.veleten@gmail.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://agrocentrua.com/index.php/ca-
tegory/rv/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол ?19/10-2017/В вiд
19.10.2017) повноваження Директора Товариства Тригуба Олексія Ва-
сильовича припинено 19.10.2017 за заявою Тригуба О.В. про звільнення
його з посади Директора Товариства за угодою сторін. Директор Товарис-
тва перебував на посаді 7 місяців: з 28.02.2017 по 19.10.2017 (обраний Рі-
шенням Наглядової ради Товариства згідно протоколу ?27/02-2017 вiд
27.02.2017). Розмір пакета акцій або частка, якою володіє в статутному
капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Товариства не має судимостi (в
тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини. Директор То-
вариства не надав згоди на поширення його персональних даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол ?19/10-2017/В вiд
19.10.2017) Есипенко Андрія Миколайовича було призначено Директором
Товариства з 20.10.2017 р. за заявою Єсипенко А.М. про призначення й-
ого на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капіталі емітента - 0 (нуль)%. Директор не має
судимості (в тому числi непогашеної) за корисливі та посадові злочини.
Директор обраний строком на 3 роки. Інформація про iншi посади, якi
обіймав Директор протягом останніх п'яти років: не обіймав інші посади.
Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональних
даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади
Директор Есипенко Андрій Миколайович 20.10.2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про 
АТ "СТОМА"

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-

ТВО "СТОМА"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  00481318
3. Місцезнаходження  61105, м.Харків, вул. Ньютона, буд. 3 
4. Міжміський код, телефон та факс (057) 739-22-33  766-28-99
5. Електронна поштова адреса:  stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:  www.stoma.kharkov.ua/doku
7. Вид особливої інформації:  Зміна власників акцій, яким належить

10 і більше відсотків голосуючих акцій
2. Текст повідомлення 

19.10.2017 р. АТ "СТОМА" отримало вiд ПАТ "НДУ" перелiк акцiонерiв,
яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загаль-
них зборiв станом на 11.10.2017 р., згiдно якого вiдбулись змiни на рахун-
ку власника, що володiє бiльше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства.
Пакет власника акцiй - фiзичної особи, що складав 86,34% статутного ка-
пiталу або 87,09% голосуючих акцiй збiльшився i склав 86,58% статутно-
го капiталу або 87,32 % голосуючих акцiй Товариства.                 

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

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

Голова Правління  І.В.Древаль 
19.10.2017 р.

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

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

ТОВАРИСТВО "НАСІННЕВЕ"
2. Код за ЄДРПОУ: 00387080.
3. Місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, прос-

пект Дмитра Яворницького, будинок 12, кабінет №15. 
4. Міжміський код, телефон та факс: (05755) 3-63-35, (05755) 3-64-06.
5. Електронна поштова адреса: nasinneve@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: : http://agrocentrua.com/index.php/ca-
tegory/nasinneve/ .

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

1. Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол №19/10-2017/Н
вiд 19.10.2017) повноваження Директора Товариства Колоса Олександра
Івановича припинено 19.10.2017 за заявою Колоса О.І. про звільнення й-
ого з посади Директора Товариства за угодою сторін. Директор Товарис-
тва перебував на посаді 2 роки 5 місяців: з 22.04.2015 по 19.10.2017 (об-
раний Рішенням Чергових загальних зборів акціонерів Товариства згідно
протоколу №22-04/2015 вiд 22.04.2015). Розмiр пакета акцiй або частка,
якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор Това-
риства не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливі та поса-
дові злочини. Директор Товариства не надав згоди на поширення його
персональних даних.

2. Рішенням Наглядової Ради Товариства (протокол №19/10-2017/Н
вiд 19.10.2017) Поліщука Сергія Володимировича було призначено Ди-
ректором Товариства з 20.10.2017 р. за заявою Поліщука С.В. про приз-
начення його на посаду Директора Товариства. Розмiр пакета акцiй або
частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0 (нуль)%. Директор
не має судимостi (в тому числi непогашеної) за корисливi та посадовi зло-
чини.  Директор обраний строком на 3 роки. Iнформацiя про iншi посади,
якi обiймав Директор протягом останнiх п'яти рокiв: не обіймав інші поса-
ди. Директор Товариства не надав згоди на поширення його персональ-
них даних.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади
Директор Поліщук Сергій Володимирович 

20.10.2017 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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НБу за 9 міс. спрямував до 
правоохоронних органів інформацію про 

підозрілі операції клієнтів 36 банків
Національний банк України (НБУ) в січнівересні 2017 

спрямував до правоохоронних органів 28 листів з інфор-
мацією про підозрілі операції клієнтів 36 банків на за-
гальну суму понад 67,5 млрд грн, $16 млрд і EUR10 
млн.

Як повідомляється на вебсайті НБУ, центробанк на-
давав правоохоронцям інформацію, яка в основному 
стосувалася проведення клієнтами банків фінансових 
операцій, характер або наслідки яких дають підстави 
вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням 
капіталів, легалізацією кримінальних доходів, переве-
денням безготівкових коштів у готівку, здійсненням фік-
тивного підприємництва, ухилення від оподаткування.

Згідно з повідомленням, загальна сума підозрілих фі-
нансових операцій, інформація про які була доведена пра-
воохоронцям протягом дев’яти місяців 2017 року, більш ніж 
в 30 разів перевищує суму операцій, про які було повідо-
млено протягом аналогічного періоду 2016 року.

За даними статистичної звітності з питань фінансово-
го моніторингу, яку подають банки в НБУ, за дев’ять міся-
ців 2017 року банки надали до Державної служби фінан-
сового моніторингу України інформацію про понад 5,7 
млн фінансових операцій, що підлягають фінансовому 
моніторингу, що майже на 11% більше, ніж за аналогіч-
ний період 2016 року (5,1 млн). Понад 90% становили 
повідомлення про фінансові операції з готівкою, а також 
про фінансові операції осіб, щодо яких банками встанов-
лений високий ризик, ознаки якого вказані в ст.15 закону 
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї ма-
сового знищення»,  йдеться в повідомленні.

фГВфО пропонує відмовитися від торгів 
заставами НБу на американських 

майданчиках FFN і DebtX і провести їх 
через «ProZorro.Продажі»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 
пропонує розформувати пули активів неплатоспромож-

них банків, які перебувають у заставі в Національного 
банку України (НБУ), які у вересні виставлялися на про-
даж на американських майданчиках First Financial 
Network (FFN, ОклахомаСіті) і The Debt Exchange, Inc. 
(DebtX, Делавер), проте не були реалізовані, і виставити 
їх на індивідуальні торги в системі «ProZorro.Продажі» з 
використанням моделі голландського аукціону.

Про це повідомляється в пресрелізі ФГВФО з поси-
ланням на главу ФГВФО Костянтина Ворушиліна.

«Від самого початку ми розглядали «пілотний проект» 
про пакетний продаж закладених активів НБУ із залучен-
ням міжнародних майданчиків як додатковий інструмент 
і ще одну можливість збільшити на ринку конкуренцію за 
активи банків, що ліквідуються. Однак ринок не сприйняв 
встановлену стартову ціну. Сьогодні ми пропонуємо Нац-
банку виставити всі активи, які входили до складу пулів, 
на індивідуальні торги за балансовою вартістю. Ціну про-
дажу сформує ринок, подивимося, на якому рівні ці акти-
ви зацікавлять потенційних покупців «,  сказав К.Вору-
шилін.

За його словами, якщо НБУ підтримає пропозицію 
Фонду, то перші індивідуальні торги можуть відбутися 
вже в листопаді.

Як повідомлялося, оновлений на початку березня 
2017 року Меморандум про співпрацю України з Міжна-
родним валютним фондом (МВФ) за програмою розши-
реного фінансування EFF містив норму про продаж акти-
вів на суму мінімум 10 млрд грн на міжнародних 
платформах проблемних активів до кінця червня 2017 
року.

ФГВФО в середині березня повідомив про запуск 
спільно з Нацбанком пілотного проекту з реалізації вели-
ких пулів активів неплатоспроможних банків, які перебу-
вають в заставі НБУ, із залученням міжнародних консуль-
тантів  американських компаній з реалізації проблемних 
активів ТОВ «Дебтекс Україна» (дочірня компанія DebtX) 
і ТОВ «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (дочірня 
компанія FFN). В рамках проекту ці фірми опікуються пе-
редпродажною підготовкою, маркетингом активів і пошу-
ком потенційних покупців.

У рамках реалізації пілотного проекту у вересні на 
продаж було виставлено два пули активів неплатоспро-
можних банків, які перебувають в заставі у НБУ за вида-

Публічне акціонерне товариство «Бориспільський 
експериментальний комбікормовий завод» (код ЄДРПОу 00954538)

повідомляє, що відповідно до рішення наглядової ради (протокол засі-
дання № 04/2017 від 25 вересня 2017 р.) позачергові загальні збори 
ПАТ «БЕКЗ» (надалі –Товариство) відбудуться 17 листопада 2017 р. об 
11.00 за адресою: україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. При-
вокзальна, 46, в актовому залі адміністративного приміщення.

Порядок денний.
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне-

рів Товариства.
3. Прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства, а саме з 

публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
4. Затвердження статуту приватного акціонерного товариства «БОРИС-

ПІЛЬСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» 
(ПрАТ «БЕКЗ»).

5. Затвердження внутрішніх положень ПрАТ «БЕКЗ»:
 Положення про загальні збори ПрАТ «БЕКЗ»;
 Положення про наглядову раду ПрАТ «БЕКЗ»;
 Положення про виконавчий орган ПрАТ «БЕКЗ».
6. Прийняття рішення про уповноваження Наглядової ради забезпечити 

оформлення зміни типу акціонерного товариства, а саме з публічного акці-
онерного товариства на приватне акціонерне товариство.

7. Обрання членів Наглядової ради ПрАТ «БЕКЗ»;
8. Обрання Членів Ревізійної комісії ПрАТ «БЕКЗ»;
9. Обрання Генерального директора ПрАТ «БЕКЗ».
Повний текст повідомлення про проведення позачергових зборів Това-

риства, включаючи проекти рішення щодо кожного з питань, включених до 
порядку денного зборів розміщений на власному вебсайті  dekz.com.ua та 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

ПуБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БОРИСПІЛьСьКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛьНИй КОМБІКОРМОВИй ЗАВОД»

НОВИНИ
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НОВИНИ

ними кредитами рефінансування,  права вимоги з кре-
дитів, загальна заборгованість за якими становила  
13 млрд грн.

«ProZorro.Продажі»  електронна торговельна систе-
ма, створена за ініціативи Мінекономрозвитку і торгівлі 
та Transparency International Ukraine, ФГВФО, НБУ та 
українських електронних майданчиків за принципами 
електронної торгової системи ProZorro. Реалізується за 
підтримки урядів Німеччини, Великої Британії, а також 
Transparency International Ukraine.

Як повідомлялося, голландські аукціони відрізняються 
від класичної моделі тим, що аукціон триває протягом 
однієї доби, при цьому активи торгуються з пониженням 
ціни. Під час торгів вартість активів може впасти до 20% 
від стартової ціни. Зареєструватися для участі в торгах 
можна в день проведення аукціону.

ДфС за 9 міс.  
вилучила з незаконного обігу  

підакцизних товарів на 1,6 млрд грн
Співробітники податкової міліції в рамках проведення 

операції «Акциз2017» у січнівересні вилучили з неза-
конного обігу підакцизних товарів на суму майже  
1,6 млрд грн, що на 983 млн грн більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року.

Згідно з повідомленням на сайті Державної фіскаль-
ної служби (ДФС), в поточному році була зупинена діяль-
ність 140 незаконних виробництв підакцизних товарів, 
відкрито 243 кримінальних провадження у ст. 204 Кримі-
нального кодексу України.

За словами першого заступника глави ДФС Сергія Бі-
лана, за 9 місяців 2017 року вилучено 3 млн л спирту, 
понад 12,8 млн л алкогольних напоїв, 10 млн пачок тю-
тюнових виробів та майже 125 тонн тютюну, а також 
7,4 тис. тонн паливномастильних матеріалів.

«Економічний ефект від проведення заходів становив 
близько 701,3 млн грн тільки акцизного податку, що на-
дійшов у результаті реалізації легальної підакцизної про-
дукції, яка заповнила частину ринку, що звільнилася від 
фальсифікату і контрабанди, що майже втричі переви-
щує показник минулого року»,  цитується в повідомлен-
ні С.Білан.

За його словами, протидія незаконному переміщенню 
товарів через кордон, незаконному переміщенню, виго-
товлення та поширенню підакцизних товарів без сплати 
відповідних платежів є одним з основних напрямків ді-
яльності податкової міліції.

МЭРТ выступает против продления 
моратория на проверки в 2018 году – 

Нефедов
Министерство экономического развития и торговли 

(МЭРТ) выступает за отмену моратория на проверки в 
2018 году, сообщил первый заместитель министра 
экономического развития и торговли Максим Нефе-
дов.

«Мы поддерживаем, что мораторий на проверки не 
должен быть продлен на следующий год. Ожидаем, что 
реформа контроля будет двигаться активно и в следую-
щем году улучшится ситуация с проверками. В том чис-
ле – заработает интегрированная база проверок», – со-

общил он в ходе «круглого стола» IT Future Talks в 
Киеве.

Он также уточнил, что проверки будут переведены на 
рисково ориентированный KPI. Благодаря этому бизнес 
получит открытую информацию о том, кто приходит с 
проверкой и каковы ее результаты.

«Сейчас эта информация в тумане»,  добавил М.Не-
федов.

Как сообщалось, в Украине с осени 2014 года действу-
ет введенный правительством мораторий на проверки 
деятельности всех субъектов предпринимательской де-
ятельности, кроме проверок Госфининспекций и Госу-
дарственной фискальной службы (ГФС). Проверки могут 
осуществляться только по разрешению правительства 
или просьбе самой компании.

В 2016 году Верховная Рада продлила действие мо-
ратория на плановые проверки бизнеса до 31 декабря 
2017 года.

Оборот розничной торговли украины в 
январе-сентябре вырос на 8,8% - Госстат
Товарооборот розничной торговли Украины без учета 

временно оккупированной территории АР Крым и г.Сева-
стополя и части зоны проведения антитеррористической 
операции в январесентябре 2017 года в сопоставимых 
ценах увеличился на 8,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года, сообщила Государственная служба 
статистики в четверг.

Как сообщает Госстат, оборот розничной торговли в 
сентябре по сравнению с августом текущего года умень-
шился на 4,5%, а по сравнению с сентябрем2016 года  – 
увеличился на 8,1%.

По ее данным, в номинальном выражении розничный то-
варооборот за январьсентябрь составил 578,049 млрд грн.

Наибольший рост оборота розничной торговли в 
январесентябре 2017 г. зафиксирован в Закарпатской 
(на 22,7%), Винницкой (на 16,9%), Одесской (на 14,8%), 
Львовской (на 12,6%), Николаевской (на 10,1%), Сум-
ской (на 10,0%), Черкасской (на 9,8%), Киевской (на 
9,6%), Полтавской (на 9,0%) областях и г.Киеве (на 
9,5%).

Лидерами по абсолютным показателям объема 
розничного товарооборота за отчетный период стали: 
Киев (111,98 млрд грн), Днепропетровская  
(50,83 млрд грн), Харьковская (46,25 млрд грн), Одес-
ская (45,16 млрд грн), Киевская (39,05 млрд грн), 
Львовская (36,52 млрд грн), Запорожская  
(26,07 млрд грн) области.

По данным статведомства, в Донецкой области рознич-
ный товарооборот сократился на 1% (до 16,03 млрд грн), 
Луганской – на 3,3% (до 4,07 млрд грн).

Госстат уточняет, что розничный товарооборот пред-
приятий (юрлиц) в сентябре 2017 по сравнению с сентяб
рем 2016 года увеличился на 8,2%, по сравнению с авгу-
стом 2017 – сократился на 4,3%, составив 50,491 млрд грн. 
За 9 месяцев текущего года розничный товарооборот 
предприятий вырос на 8,6%  до 415,953 млрд грн.

Оптовый товарооборот предприятий в январе
сентябре 2017 года по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года вырос на 1,5% составив 
1,372 трлн грн



№200, 23 жовтня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

19

НОВИНИ

Прогнозы ведущих нефтетрейдеров  
для цен на нефть колеблются  

от $45 до $60 за баррель
Крупнейшие нефтетрейдеры мира прогнозируют, что 

цены на топливо могут превысить $60 за баррель через 
год на фоне роста спроса и продолжающегося сокраще-
ния добычи ОПЕК или упадут до $45 изза активизации 
сланцевой добычи в США.

Расхождения во взглядах Glencore Plc, Gunvor Group 
Ltd. и Trafigura Group Pte, представляющих лагерь опти-
мистов, и Vitol Group с другой стороны подчеркивают вы-
сокую неопределенность вокруг основных индикаторов 
спроса и предложения на глобальном рынке. Потребле-
ние в этом году росло быстрее, чем ожидалось, и это 
способствовало недавнему повышению цен, однако 
темпы увеличения добычи в США также оказались сла-
бо предсказуемыми.

В случае больших сюрпризов с любым из этих разно-
направленных факторов в 2018 году рынок может дви-
нуться как вверх, так и вниз, отмечает агентство 
Bloomberg.

«Ближе к концу следующего года мы будем значитель-
но выше $60 за баррель»,  полагает генеральный ди-
ректор Trafigura Джереми Вейр. Спрос растет, продук-
тивность месторождений в США снижается, а дальнейшее 
ослабление доллара США поддержит сырьевые рынки, 
заявил он на конференции Oil & Money в Лондоне.

Последние несколько месяцев на рынке, безусловно, 
происходила ребалансировка, отмечает генеральный 
директор Vitol Иен Тейлор, но сланцевые производители 
США попрежнему могут спровоцировать снижение цен, 
как в 2014 году.

«Уверен, вы еще увидите нефть по $100 за баррель и 
увидите нефть по $25 за баррель  такова природа цен 
на нефть»,  заявил глава нефтяного бизнеса Glencore 
Алекс Берд.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 11:55 МСК в пятницу поде-
шевели на $0,18 (0,33%)  до $57,05 за баррель. Коти-
ровки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных 

торгах Ньюйоркской товарной биржи (NYMEX) к этому 
времени опустились на $0,29 (0,56%)  до $51,22 за бар-
рель.

Рынок панда-бондов  
растет за счет числа эмитентов  

и объема размещения - цБ Китая
Накопленный объем выпущенных пандабондов, но-

минированных в юанях облигаций зарубежных эмитен-
тов, достиг к концу июля 194 млрд юаней ($29,4 млрд), 
сообщил Народный банк Китая (НБК).

Как отмечается в сообщении ЦБ, в данном сегменте 
наблюдается существенный рост, характеризующийся 
увеличением числа эмитентов и объемов эмиссий.

После включения юаня Международным валютным 
фондом в число резервных валют на рынок панда
бондов вышло больше разных типов эмитентов. В их 
число входят зарубежные финансовые учреждения, не-
финансовые компании, международные агентства раз-
вития, а также зарубежные правительства, сообщается 
в докладе НБК об интернационализации юаня за 
2017  год.

В последние годы Китай наращивал усилия для обе-
спечения более широкого допуска зарубежных инвесто-
ров на внутренний финансовый рынок. Программа по 
объединению рынков облигаций континентальной части 
Китая и Гонконга (Сянгана) была утверждена в мае этого 
года и позволяет инвесторам обеих сторон торговать об-
лигациями на межбанковских рынках друг друга. Торги в 
«северном направлении», позволяющие зарубежным 
инвесторам покупать эмитированные в континентальной 
части Китая облигации, начались в июле, сообщает 
агентство «Синьхуа».

Как прогнозирует Международная финансовая корпо-
рация (входит в группу Всемирного банка), объем рынка 
пандабондов в 20162020 годах превысит 320 млрд юа-
ней.
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