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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

23.03.2017  м. Київ  № 209

Про затвердження Порядку 
реєстрації випуску опціон-
них сертифікатів та про-
спекту їх емісії

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
21 квітня 2017 року за № 525/30393

Відповідно до статей 28, 29, 35 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», статей 1, 3, пунктів 1, 
3 частини другої статті 7, статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок реєстрації випуску опціонних 

сертифікатів та проспекту їх емісії, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Дер-

жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
16  червня 2009 року № 572 «Про затвердження Порядку 
реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту 
їх емісії», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
29 вересня 2009 року за № 916/16932 (зі змінами).

3. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів забезпечити подання цього рішення на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

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

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
23 березня 2017 року № 209
Зареєстровано в Міністерстві юс-
тиції України 21 квітня 2017 року за 
№ 525/30393

Порядок
реєстрації випуску опціонних сертифікатів та 

проспекту їх емісії
I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює порядок здійснення емісії, 
обігу опціонних сертифікатів, реєстрації в Національній 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 209 від 23.03.2017 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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комі-
сія) випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емі-
сії, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту 
про результати розміщення опціонних сертифікатів, на-
дання до Комісії звіту про результати виконання 
зобов’язань за опціонними сертифікатами та скасування 
реєстрації випуску цих опціонних сертифікатів.

2. Терміни, які використовуються в цьому Порядку, 
вживаються у таких значеннях:

базовий актив – цінні папери, інші фінансові та/або то-
варні ресурси, що є предметом виконання зобов’язань 
за опціонним сертифікатом;

випуск опціонних сертифікатів – сукупність опціонних 
сертифікатів одного емітента, які мають один міжнарод-
ний ідентифікаційний номер, однаковий строк обігу і 
строк (термін) виконання та забезпечують однакові пра-
ва їх власників на придбання (продаж) базового активу 
таких опціонних сертифікатів;

обіг опціонних сертифікатів – вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на опціонні сер-
тифікати і прав за базовим активом опціонних сертифіка-
тів, за винятком договорів, що укладаються під час роз-
міщення опціонних сертифікатів;

опціонний сертифікат – стандартний документ (цінний 
папір), що засвідчує право його власника на придбання в 
емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат 
на придбання) або на продаж емітентові опціонного сер-
тифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового ак-
тиву в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії 
цих опціонних сертифікатів;

премія – ціна, що сплачується покупцем опціонного 
сертифіката його продавцю за набуте право користуван-
ня опціонним сертифікатом;

різновид опціонних сертифікатів – сукупність усіх опці-
онних сертифікатів на купівлю або на продаж одного ба-
зового активу;

серія опціонних сертифікатів – сукупність опціонних 
сертифікатів одного випуску з однаковою ціною, строком 
(терміном) виконання та базовим активом;

строк (термін) виконання – строк (термін), протягом 
якого емітент виконує зобов’язання за опціонними серти-
фікатами;

строк дії – строк, протягом якого здійснюється обіг 
опціонних сертифікатів, та строк (термін) виконання емі-
тентом зобов’язань за ними;

строк обігу – строк, протягом якого відбувається вчи-
нення правочинів, пов’язаних із переходом прав влас-
ності на опціонні сертифікати і прав за базовим активом 
опціонних сертифікатів, за винятком договорів, що укла-
дені під час розміщення опціонних сертифікатів;

фінансова звітність – звітність (для банків – за відповід-
ними формами, що визначені нормативно-правовими ак-
тами про складання фінансової звітності банків України, 
затвердженими постановами Правління Національного 
банку України, які діяли на відповідні звітні дати; для інших 
юридичних осіб – за відповідними формами, що визначені 
нормативно-правовими актами Міністерства фінансів 
України щодо складання фінансової звітності юридичних 
осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні дати).

Якщо емітент відповідно до законодавства 
зобов'язаний складати фінансову звітність за міжнарод-

ними стандартами фінансової звітності, для реєстрації 
випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів емі-
тент подає фінансову звітність, складену за міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності, у складі: 

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

за період; 
звіту про зміни у власному капіталі за період; 
звіту про рух грошових коштів за період; 
приміток до фінансової звітності;
ціна виконання – ціна базового активу, визначеного у 

проспекті емісії опціонних сертифікатів.
3. Емітент опціонних сертифікатів повинен дотримува-

тися вимог, що обмежують ризики за операціями з опці-
онними сертифікатами.

4. Строк (термін) виконання та строк дії і обігу опціон-
них сертифікатів встановлюються емітентом у проспекті 
емісії опціонних сертифікатів.

5. Емітент може встановлювати строк (термін) вико-
нання опціонних сертифікатів:

протягом строку обігу – опціонний сертифікат може 
бути виконаний у будь-який час до настання встановле-
ної кінцевої дати для його виконання;

у встановлений термін виконання – опціонний серти-
фікат виконується на конкретну дату, визначену в про-
спекті емісії опціонного сертифіката.

Строк виконання зобов’язань за опціонними сертифі-
катами не може перевищувати шість місяців.

У разі емісії опціонних сертифікатів з поставкою, базо-
вим активом яких є об’єкт будівництва, емітент має бути 
власником або користувачем земельної ділянки.

6. Розміщення та обіг опціонних сертифікатів здійсню-
ються на фондових біржах.

7. Фондові біржі, на яких здійснюється торгівля опціон-
ними сертифікатами, забезпечують доступ учасників 
фондового ринку до розкритої інформації про емітента 
таких опціонних сертифікатів.

8. Емітент не має права змінювати прийняте рішення 
про розміщення опціонних сертифікатів у частині обсягу 
прав за опціонними сертифікатами, умов розміщення, 
строку дії, кількості опціонних сертифікатів, умов постав-
ки базового активу. До реєстрації та опублікування ін-
формації про внесення змін до проспекту емісії опціон-
них сертифікатів емітент не має права здійснювати 
розміщення опціонних сертифікатів.

9. Емітент повинен дотримуватися зобов’язань, зазна-
чених у проспекті емісії, щодо відсутності намірів здій-
снювати відчуження або обтяження свого права влас-
ності на базовий актив опціонного сертифіката.

10. Емісія опціонних сертифікатів здійснюється за та-
кими етапами:

1) прийняття рішення про розміщення опціонних сер-
тифікатів;

2) прийняття у разі потреби рішення про залучення ан-
деррайтера до розміщення опціонних сертифікатів упо-
вноваженим органом емітента, до компетенції якого на-
лежить прийняття відповідного рішення;

3) укладення у разі потреби попереднього договору з 
андеррайтером;

4) подання заяви та всіх необхідних документів, за-
значених у розділі II цього Порядку, до Комісії для реє-
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страції випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх 
емісії;

5) реєстрація Комісією випуску опціонних сертифікатів 
та проспекту їх емісії, видача тимчасового свідоцтва про 
реєстрацію випуску опціонних сертифікатів встановле-
ного зразка (додаток 1);

6) внесення за потреби уповноваженим органом емі-
тента змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів;

7) подання Комісії заяви та всіх необхідних документів 
для реєстрації змін до проспекту емісії опціонних серти-
фікатів (у разі прийняття уповноваженим органом емі-
тента рішення про внесення таких змін);

8) реєстрація Комісією змін до проспекту емісії опціон-
них сертифікатів (у разі прийняття уповноваженим орга-
ном емітента рішення про внесення таких змін);

9) присвоєння опціонним сертифікатам міжнародного 
ідентифікаційного номера;

10) укладення у разі потреби договору з андеррайте-
ром;

11) укладення з Центральним депозитарієм цінних па-
перів договору про обслуговування випусків цінних папе-
рів;

12) оформлення і депонування тимчасового глобаль-
ного сертифіката в Центральному депозитарії цінних па-
перів; 

13) розкриття інформації, що міститься у зареєстрова-
ному проспекті емісії та змінах до проспекту емісії опці-
онних сертифікатів (у разі їх внесення), у повному обсязі 
відповідно до нормативно-правового акта Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встанов-
лює порядок розкриття інформації на фондовому ринку;

14) укладення договорів з першими власниками в про-
цесі розміщення опціонних сертифікатів на фондових 
біржах у строк, визначений рішенням уповноваженого 
органу емітента про їх розміщення та зазначений у про-
спекті емісії опціонних сертифікатів, але не пізніше ніж 
протягом одного року з дня початку розміщення;

15) затвердження результатів укладення договорів з 
першими власниками, результатів розміщення опціонних 
сертифікатів та звіту про результати розміщення відпо-
відним уповноваженим органом емітента;

16) подання звіту про результати розміщення опціон-
них сертифікатів до Комісії;

17) реєстрація Комісією звіту про результати розмі-
щення опціонних сертифікатів;

18) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску опці-
онних сертифікатів (додаток 2);

19) оформлення та депонування глобального серти-
фіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

20) розкриття інформації, що міститься у зареєстрова-
ному звіті про результати розміщення опціонних сертифі-
катів, у повному обсязі відповідно до нормативно-
правового акта Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, що встановлює порядок розкриття ін-
формації на фондовому ринку.

11. Для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення опці-
онних сертифікатів, скасування реєстрації випуску опціон-
них сертифікатів заявник подає документи, визначені цим 
Порядком (якщо відомості, що містяться в них, не внесені 
до відповідних інформаційних баз в достатньому обсязі).

Відбиток печатки не є обов’язковим реквізитом будь-
якого з документів, подання яких до Комісії передбачено 
цим Порядком. Копії документів, подання яких до Комісії 
передбачено цим Порядком, вважаються засвідченими у 
встановленому порядку, якщо на таких копіях проставле-
но підпис уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

II. Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних 
сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних 
сертифікатів, звіту про результати розміщення 

опціонних сертифікатів

1. Документи, що подаються для реєстрації випуску 
та проспекту емісії опціонних сертифікатів

1. Для реєстрації випуску опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії не пізніш як протягом 60 днів після 
прийняття рішення про розміщення опціонних серти-
фікатів органом емітента, уповноваженим приймати 
відповідне рішення, емітент подає до Комісії такі до-
кументи:

1) заяву про реєстрацію випуску опціонних сертифіка-
тів та проспекту їх емісії (додаток 3);

2) рішення уповноваженого органу емітента про роз-
міщення опціонних сертифікатів, яке оформляється про-
токолом, що має бути пронумерований, прошнурований 
та засвідчений підписом керівника і печаткою емітента, 
та має містити такі відомості:

дата і номер протоколу, яким оформлено рішення про 
розміщення опціонних сертифікатів;

найменування органу, який прийняв рішення;
порядок проведення голосування та кількість його 

учасників; 
кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішен-

ня про розміщення;
відомості, передбачені підпунктами 3 – 5 пункту 2 цьо-

го розділу;
3) проспект емісії опціонних сертифікатів у двох при-

мірниках;
4) фінансову звітність у повному обсязі за звітний пе-

ріод, що передував кварталу, у якому подаються доку-
менти для реєстрації випуску та проспекту емісії опціон-
них сертифікатів, засвідчену підписами та печатками 
емітента й аудитора (аудиторської фірми);

5) фінансову звітність у повному обсязі за звітний рік, 
що передував року, у якому подаються документи для 
реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних серти-
фікатів, засвідчену підписами та печатками емітента й 
аудитора (аудиторської фірми);

6) висновок (звіт) щодо огляду проміжної фінансової 
звітності за звітний період, що передував кварталу, у яко-
му подаються документи для реєстрації випуску та про-
спекту емісії опціонних сертифікатів (крім випадку, коли 
попереднім звітним періодом є рік), та аудиторський ви-
сновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансо-
вої звітності за звітний рік, що передував року, у якому 
подаються документи для реєстрації випуску та проспек-
ту емісії опціонних сертифікатів, складені відповідно до 
нормативно-правового акта Комісії, що встановлює ви-
моги до аудиторського висновку, що подається до Комісії 
у складі документів для реєстрації випуску, випуску та 
проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про 
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результати розміщення цінних паперів (крім цінних папе-
рів інститутів спільного інвестування); 

7) копію установчих документів емітента (крім випадку, 
коли емітент діє на підставі модельного статуту);

8) копію попереднього договору з андеррайтером (у 
разі його укладення);

9) копію договору з фондовою біржею;
10) копію платіжного доручення про сплату державно-

го мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України 
від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито».

2. Проспект емісії опціонних сертифікатів має містити:
1) застереження такого змісту: «Реєстрація Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів не 
може розглядатися як гарантія їх вартості.»;

2) інформацію про емітента:
повне та скорочене (за наявності) найменування емі-

тента, код за ЄДРПОУ;
основні види діяльності, перелік ліцензій (дозволів) (у 

разі їх наявності) на провадження діяльності;
місцезнаходження емітента та засоби зв’язку (номери 

телефонів, факсу, телексу, електронна пошта та інші за-
соби зв’язку емітента (у разі їх наявності));

дата створення, зміни організаційно-правової форми 
та найменування емітента;

перелік засновників;
структура управління емітентом (органи управління 

емітентом, порядок їх формування та компетенція згідно 
з установчими документами емітента);

предмет і мета діяльності;
розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення 

про розміщення опціонних сертифікатів, відомості щодо 
його повної оплати;

розмір власного капіталу на останню звітну дату, що 
передує даті прийняття рішення про розміщення опціон-
них сертифікатів;

чисельність штатних працівників (станом на останнє 
число кварталу, що передував кварталу, в якому пода-
ються документи);

відомості про посадових осіб емітента (прізвище, ім’я, 
по батькові, рік народження, освіта, кваліфікація, загаль-
ний виробничий стаж, стаж роботи на цій посаді, посада, 
яку особа займає на основному місці роботи, посади за 
попередніми місцями роботи за останні п’ять років);

інформація про можливі фактори ризику в господар-
ській діяльності емітента;

інформація про відсутність провадження у справі про 
банкрутство;

інформація про ризики при інвестуванні у ці опціонні 
сертифікати;

інформація про перспективи діяльності емітента на 
поточний та наступні два роки;

дані про зареєстровані раніше випуски цінних паперів, 
у тому числі опціонних сертифікатів;

фінансова звітність емітента за останній фінансовий 
рік та за період, що передував кварталу, у якому пода-
ються документи для реєстрації випуску опціонних сер-
тифікатів та проспекту їх емісії, підтверджена аудитором 
(аудиторською фірмою), та інформація щодо джерел за-
безпечення виконання зобов’язань за опціонними серти-
фікатами;

3) інформацію про випуск опціонних сертифікатів, яка 
містить:

дату і номер рішення емітента про розміщення опціон-
них сертифікатів, найменування уповноваженого органу 
емітента, який прийняв рішення;

кількість опціонних сертифікатів у випуску;
вид опціонного сертифіката (з поставкою або без по-

ставки базового активу);
різновид опціонного сертифіката («Опціонний сертифі-

кат на купівлю» або «Опціонний сертифікат на продаж»);
серії опціонних сертифікатів (у разі здійснення емісії 

опціонних сертифікатів різних серій);
строк (термін) виконання опціонного сертифіката (з 

виконанням протягом строку обігу або з виконанням у 
встановлений термін виконання);

базовий актив опціонного сертифіката та його харак-
теристики (емітент, вид та кількість цінних паперів, їх но-
мінальна вартість, строк обігу, інші відомості для цінних 
паперів; вид та кількість валюти – для коштів; кількість, 
асортимент – для товарів);

ціну виконання;
строк розміщення;
строк обігу та строк дії опціонних сертифікатів;
порядок оплати придбаного (проданого) базового ак-

тиву;
розмір премії опціонного сертифіката;
відповідальність емітента опціонного сертифіката в 

разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, 
встановлених опціонним сертифікатом;

порядок розгляду спорів, що виникають під час укла-
дення та виконання опціонного сертифіката;

опис зобов’язань емітента опціонних сертифікатів та 
основних ризиків, що можуть мати місце при інвестуван-
ні у ці опціонні сертифікати;

опис прав власника опціонного сертифіката;
дані про документи, що підтверджують право власнос-

ті емітента на базовий актив опціонних сертифікатів, та 
документи, що підтверджують спроможність виконання 
емітентом зобов’язань за опціонними сертифікатами 
цього випуску;

відомості щодо відсутності обтяження на цінні папери, 
які є базовим активом опціонних сертифікатів;

установлення обмежень щодо обігу цінних паперів, які 
є базовим активом опціонних сертифікатів, на строк дії 
опціонних сертифікатів, що здійснюється в обсязі, на 
який здійснюється емісія опціонних сертифікатів, базо-
вим активом яких є такі цінні папери;

у разі якщо обсяг випуску опціонних сертифікатів пе-
ревищує розмір власного капіталу емітента на останню 
звітну дату, що передує даті прийняття рішення про роз-
міщення опціонних сертифікатів, вказується застережен-
ня про таке перевищення;

4) порядок розміщення опціонних сертифікатів, у яко-
му зазначено:

дати початку та закінчення укладення договорів з пер-
шими власниками;

можливість дострокового закінчення укладення дого-
ворів з першими власниками;

найменування андеррайтера (у разі його залучення), 
його місцезнаходження, номери телефонів та факсів, 
код за ЄДРПОУ;
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відомості про Центральний депозитарій цінних папе-
рів (повне найменування, місцезнаходження, код за 
ЄДРПОУ);

5) дані про осіб, відповідальних за інформацію, яка міс-
титься у проспекті емісії (керівника виконавчого органу та 
головного бухгалтера емітента (прізвище, ім’я та по бать-
кові, посада)), та про осіб, відповідальних за проведення 
аудиту емітента (повне найменування, код за ЄДРПОУ  
аудиторської фірми або прізвище, ім’я та по батькові ау-
дитора, місцезнаходження або місце проживання, рекві-
зити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки профе-
сійних учасників ринку цінних паперів (якщо емітент є про-
фесійним учасником ринку цінних паперів), реквізити сві-
доцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України);

6) зобов’язання емітента щодо відсутності намірів 
здійснити відчуження або обтяження свого права влас-
ності на базовий актив опціонних сертифікатів, а також 
зобов’язання щодо підтвердження емітентом опціонних 
сертифікатів свого права власності на базовий актив.

3. Проспект емісії опціонних сертифікатів, виконання 
зобов’язань за якими передбачається об’єктами будівни-
цтва, має містити відомості про замовника, забудовника та 
підрядника, об’єкт нерухомості, яким буде здійснюватися 
виконання зобов’язань за опціонними сертифікатами, а та-
кож про договори, ліцензії, державні акти, дозволи тощо.

Проспект емісії може містити інші відомості.
4. Проспект емісії підписується керівником емітента, 

аудитором (аудиторською фірмою), засвідчується печат-
кою емітента, аудитора (аудиторської фірми), прошнуро-
вується і пронумеровується.

У разі залучення андеррайтера проспект емісії опціон-
них сертифікатів також погоджується з андеррайтером, 
підписується керівником андеррайтера і засвідчується 
його печаткою.

5. У разі випуску опціонних сертифікатів з поставкою, 
базовим активом яких є об’єкт будівництва, що прийня-
тий в експлуатацію, додатково надаються:

копія документа, що посвідчує право власності або ко-
ристування земельною ділянкою;

копія сертифіката (декларації про готовність об’єкта 
до експлуатації) або свідоцтва про відповідність збудо-
ваного об’єкта проектній документації, вимогам держав-
них стандартів, будівельних норм і правил.

6. Емітент для реєстрації випуску та проспекту емісії 
опціонних сертифікатів, виконання зобов’язань за якими 
передбачається об’єктами будівництва, що не прийняті в 
експлуатацію, додатково подає до Комісії такі документи:

копію документа, що посвідчує право власності або 
користування земельною ділянкою, на якій розташовано 
(буде розташовано) об’єкт будівництва, яким забезпечу-
ється виконання зобов’язань за опціонними сертифіка-
тами. При цьому строк дії такого документа має бути не 
меншим, ніж строк виконання будівельних робіт згідно з 
проектною документацією та здачі об’єкта житлового бу-
дівництва в експлуатацію;

копію рішення органу місцевого самоврядування чи 
його виконавчого органу про погодження розміщення 
об’єкта будівництва (містобудівних умов та обмежень бу-
дівництва об’єкта);

копію звіту за результатами експертизи проекту будів-
ництва житлового об’єкта, проведеної у випадках, визна-
чених Порядком затвердження проектів будівництва і 
проведення їх експертизи, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року 
№  560;

копію документа про затвердження проекту та копії за-
тверджених зведеного кошторисного розрахунку вартос-
ті будівництва, техніко-економічних показників та крес-
лень архітектурно-планувальних рішень об’єкта;

копію документа, що надає право на виконання буді-
вельних робіт, отриманого відповідно до Порядку вико-
нання підготовчих та будівельних робіт, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 
року № 466 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 
України від 26 серпня 2015 року № 747);

копію договору підряду на виконання будівельних ро-
біт (з додатковими угодами, які можуть уточнювати чи 
змінювати умови основного договору);

копії документів, що визначають умови та порядок фі-
нансування будівництва об’єкта;

копії договорів страхування, доручення, які передба-
чені законодавством;

копії дозвільних документів (ліцензій, кваліфікаційних 
сертифікатів) відповідних виконавців на право прова-
дження будівельної діяльності та виконання окремих ви-
дів робіт з будівництва об’єкта.

7. Емітент має право оформити проспект емісії опціон-
них сертифікатів двома частинами (базовий проспект 
емісії опціонних сертифікатів та проспект емісії опціон-
них сертифікатів відповідного випуску), які підлягають 
реєстрації Комісією.

Базовий проспект емісії опціонних сертифікатів має 
містити інформацію, зазначену в підпунктах 2, 5 пункту 2 
цієї глави.

Інформація, передбачена пунктом 2 цієї глави, що не 
включена до базового проспекту, має міститись у про-
спекті емісії відповідного випуску.

8. Для реєстрації випуску та проспекту емісії у разі 
оформлення базового проспекту емісії опціонних серти-
фікатів та проспекту емісії опціонних сертифікатів відпо-
відного випуску подаються документи, передбачені пунк-
том 1 цієї глави.

При цьому замість єдиного проспекту емісії подаються 
базовий проспект емісії та перший проспект емісії відпо-
відного випуску, а у разі наявності вже зареєстрованого 
базового проспекту емісії – наступний проспект емісії 
відповідного випуску.

Емітент подає до Комісії заяву та документи, необхідні 
для реєстрації:

базового проспекту емісії та першого проспекту емісії 
відповідного випуску – не пізніш як протягом 60 днів з 
дня прийняття рішення про затвердження базового про-
спекту емісії та першого проспекту емісії відповідного ви-
пуску органом емітента, уповноваженим на прийняття 
відповідного рішення;

наступного проспекту емісії опціонних сертифікатів 
відповідного випуску – не пізніш як протягом 60 днів з 
дня прийняття рішення про розміщення опціонних серти-
фікатів такого випуску органом емітента, уповноваженим 
приймати відповідне рішення.
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Базовий проспект емісії та перший проспект емісії від-
повідного випуску подаються для реєстрації одночасно.

Базовий проспект емісії, перший проспект емісії опці-
онних сертифікатів відповідного випуску, наступний про-
спект емісії опціонних сертифікатів відповідного випуску 
подаються у двох примірниках і оформлюються відповід-
но до пункту 4 цієї глави.

2. Документи, що подаються для реєстрації змін до 
проспекту емісії опціонних сертифікатів

1. Для реєстрації змін до проспекту емісії емітент про-
тягом 20 робочих днів з дати прийняття відповідного рі-
шення надає до Комісії:

1) заяву про реєстрацію змін до проспекту емісії опці-
онних сертифікатів (додаток 4);

2) зміни до проспекту емісії у двох примірниках, що 
засвідчуються підписом керівника та печаткою емітента;

3) рішення уповноваженого органу емітента про внесення 
змін до проспекту емісії, що оформлюється протоколом;

4) у разі внесення змін до відомостей про андеррайте-
ра, з яким укладено договір про здійснення розміщення 
опціонних сертифікатів, – рішення про залучення андер-
райтера до розміщення опціонних сертифікатів та копію 
договору про андеррайтинг;

5) обґрунтування необхідності внесення змін;
6) порівняльну таблицю попередньої та зміненої ре-

дакцій відповідних пунктів проспекту емісії, до яких вно-
сяться зміни.

2. У разі зміни інформації, що міститься у базовому 
проспекті емісії цінних паперів, емітент протягом 20 ро-
бочих днів з дня зміни такої інформації зобов’язаний по-
дати відповідні зміни до базового проспекту емісії для 
реєстрації.

Для реєстрації змін до базового проспекту емісії опці-
онних сертифікатів емітент подає до Комісії:

1) заяву про реєстрацію змін до базового проспекту 
емісії опціонних сертифікатів згідно з додатком 5 до цьо-
го Порядку;

2) зміни до базового проспекту емісії опціонних серти-
фікатів. Зміни до базового проспекту емісії подаються у 
двох примірниках і мають бути засвідчені підписом керів-
ника та печаткою емітента;

3) рішення уповноваженого органу емітента про вне-
сення змін до базового проспекту емісії опціонних серти-
фікатів.

3. Документи, що подаються для реєстрації звіту 
про результати розміщення опціонних сертифікатів

1. Емітент подає до Комісії у 15-денний строк з дня за-
твердження результатів розміщення опціонних сертифі-
катів відповідним уповноваженим органом емітента звіт 
про результати розміщення опціонних сертифікатів, а та-
кож інші документи, необхідні для реєстрації звіту. У разі 
здійснення емісії опціонних сертифікатів різними серіями 
звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів 
подається щодо кожної серії окремо.

2. Емітент опціонних сертифікатів для реєстрації звіту 
про результати розміщення опціонних сертифікатів по-
дає до Комісії такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати розмі-
щення опціонних сертифікатів (додаток 6);

2) звіт про результати розміщення опціонних сертифі-
катів (додаток 7). Звіт про результати розміщення опціон-
них сертифікатів подається у двох примірниках. Звіт по-
винен бути засвідчений підписом керівника та печаткою 
емітента, а також підписами та печатками аудитора  
(аудиторської фірми (крім банків)), фондової біржі, на 
якій здійснювалося розміщення, андеррайтера(ів), якщо 
емітент користується його (їх) послугами щодо розмі-
щення випуску, підписом уповноваженої особи та печат-
кою Центрального депозитарію цінних паперів;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску опціонних сертифікатів;

4) копії рішень уповноваженого органу емітента щодо 
затвердження:

результатів розміщення опціонних сертифікатів; 
результатів укладання договорів з першими власниками; 
звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів.

4. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії 
опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії 

опціонних сертифікатів, звіту про результати 
розміщення опціонних сертифікатів

1. Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних 
сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифі-
катів, звіту про результати розміщення опціонних серти-
фікатів здійснюється Комісією.

2. Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних 
сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифі-
катів, звіту про результати розміщення опціонних серти-
фікатів є підставою для внесення відповідної інформації 
до Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. Реєстрація Комісією випуску та проспекту емісії опці-
онних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сер-
тифікатів, звіту про результати розміщення опціонних сер-
тифікатів не може розглядатися як гарантія їх вартості.

4. Реєстрація випуску та проспекту емісії опціонних 
сертифікатів здійснюється одночасно.

5. Комісія:
1) після отримання заяви і документів, необхідних для 

реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних серти-
фікатів, здійснює одночасно реєстрацію випуску та про-
спекту емісії опціонних сертифікатів або відмовляє в ре-
єстрації протягом:

10 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого ба-
зового проспекту емісії та перебування цінних паперів 
емітента в біржовому реєстрі фондової біржі;

20 робочих днів – у разі наявності зареєстрованого ба-
зового проспекту емісії та відсутності цінних паперів емі-
тента в біржовому реєстрі фондової біржі;

25 робочих днів – у разі відсутності зареєстрованого 
базового проспекту емісії;

2) повертає у передбачені підпунктом 1 цього пункту 
строки документи емітентові без розгляду.

6. Після реєстрації випуску та проспекту емісії опціон-
них сертифікатів емітенту видається тимчасове свідо-
цтво про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів, яке 
є підставою для присвоєння міжнародного ідентифіка-
ційного номера, укладення з Центральним депозитарієм 
цінних паперів договору про обслуговування випусків 
цінних паперів, оформлення та депонування тимчасово-
го глобального сертифіката.



№91, 17 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

7

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7. Комісія протягом 5 робочих днів з дати отримання 
заяви та всіх необхідних документів для реєстрації змін 
до проспекту емісії опціонних сертифікатів:

1) здійснює реєстрацію змін до проспекту емісії опці-
онних сертифікатів або відмовляє в реєстрації;

2) повертає документи емітентові без розгляду.
8. Комісія протягом 15 календарних днів з дати отри-

мання заяви та всіх необхідних документів для реєстра-
ції звіту про результати розміщення опціонних сертифі-
катів здійснює реєстрацію звіту або відмовляє в 
реєстрації.

9. Комісія протягом 14 календарних днів з дня реє-
страції звіту про результати розміщення опціонних сер-
тифікатів видає емітенту свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску опціонних сертифікатів на суму, що відповідає 
загальній номінальній вартості розміщених опціонних 
сертифікатів, та анулює тимчасове свідоцтво про реє-
страцію випуску опціонних сертифікатів.

10. Датою отримання документів є дата реєстрації та-
ких документів у відповідному підрозділі Комісії, який ви-
конує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

11. Комісія має право здійснювати перевірку відомос-
тей, що містяться в проспекті емісії опціонних сертифіка-
тів та в інших поданих документах, а також повноважень 
органів емітента. До закінчення встановленого для реє-
страції строку уповноважена особа Комісії може затребу-
вати надання додаткових документів, які підтверджують 
дані, наведені в документах, наданих емітентом для ре-
єстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифіка-
тів, змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів, звіту 
про результати розміщення опціонних сертифікатів. У 
разі надходження будь-яких додаткових документів строк 
розгляду документів, поданих для реєстрації випуску та 
проспекту емісії опціонних сертифікатів, відраховується 
з дати надходження останнього документа.

12. Зареєстровані проспект емісії опціонних сертифі-
катів, зміни до проспекту емісії опціонних сертифікатів, 
звіт про результати розміщення опціонних сертифікатів 
засвідчуються підписом уповноваженої особи Комісії та 
штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄ-
СТРОВАНО» і печаткою Комісії.

Один примірник зареєстрованих проспекту емісії опці-
онних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних 
сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних 
сертифікатів після реєстрації повертається емітенту.

13. Свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сер-
тифікатів видається емітенту одночасно з примірником 
зареєстрованого звіту про результати розміщення опці-
онних сертифікатів.

14. За письмовим зверненням емітента, поданим до 
Комісії до прийняття Комісією рішення про реєстрацію 
або відмову в реєстрації випуску та проспекту емісії опці-
онних сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних 
сертифікатів, звіту про результати розміщення опціонних 
сертифікатів, Комісія може повернути всі документи, по-
дані для реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних 
сертифікатів, змін до проспекту емісії опціонних сертифі-
катів, звіту про результати розміщення опціонних серти-
фікатів, на доопрацювання.

15. Підставами для повернення емітентові без розгля-
ду документів, поданих для реєстрації випуску та про-

спекту емісії опціонних сертифікатів або змін до проспек-
ту емісії опціонних сертифікатів, є:

подання документів не в повному обсязі;
подання документів з порушенням вимог до їх оформ-

лення, встановлених цим Порядком.
16. Підставами для відмови в реєстрації випуску та 

проспекту емісії опціонних сертифікатів є:
невідповідність поданих документів вимогам законо-

давства;
недостовірність інформації у поданих документах;
порушення встановленого законодавством порядку при-

йняття рішення про розміщення опціонних сертифікатів;
визнання емісії опціонних сертифікатів недобросовіс-

ною.
17. Підставами для відмови у реєстрації змін до про-

спекту емісії опціонних сертифікатів є:
невідповідність поданих документів вимогам законо-

давства;
недостовірність інформації у поданих документах;
порушення встановленого законодавством порядку 

прийняття рішення про внесення таких змін.
18. Підставами для відмови в реєстрації звіту про ре-

зультати розміщення опціонних сертифікатів є:
виявлення порушення вимог законодавства, 

пов’язаного з розміщенням опціонних сертифікатів, зо-
крема порушення встановленого порядку прийняття рі-
шення про затвердження результатів розміщення;

невідповідність поданих документів вимогам законо-
давства;

визнання емісії опціонних сертифікатів недобросовісною.
19. Повідомлення емітента про прийняте Комісією рішен-

ня щодо реєстрації випуску опціонних сертифікатів та про-
спекту їх емісії, змін до проспекту емісії опціонних сертифіка-
тів, звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів 
здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску та 
проспекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспек-
ту емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати 
розміщення опціонних сертифікатів доводиться до відо-
ма емітента письмово шляхом направлення емітенту 
розпорядження про відмову в реєстрації випуску та про-
спекту емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту 
емісії опціонних сертифікатів, звіту про результати роз-
міщення опціонних сертифікатів (додаток 8), яке має міс-
тити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду докумен-
тів, поданих для реєстрації випуску та проспекту емісії 
опціонних сертифікатів або змін до проспекту емісії опці-
онних сертифікатів, доводиться до емітента письмово 
шляхом направлення емітенту відповідного листа, що 
містить обґрунтовані підстави залишення документів без 
розгляду та перелік порушень.

20. У разі відмови в реєстрації випуску та проспекту 
емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії 
опціонних сертифікатів усі подані документи залишають-
ся в Комісії.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати роз-
міщення опціонних сертифікатів усі подані документи за-
лишаються в Комісії. Оригінал тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску (серії) опціонних сертифікатів 
повертається заявнику.
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21. У випадку, коли в реєстрації випуску та проспекту 
емісії опціонних сертифікатів, змін до проспекту емісії 
опціонних сертифікатів, звіту про результати розміщення 
опціонних сертифікатів відмовлено з мотивів, які емітент 
вважає необґрунтованими, він може звернутися до суду.

ІІІ. Результати виконання зобов'язань 
за опціонними сертифікатами

1. Емітент опціонних сертифікатів надає до Комісії звіт 
про результати виконання зобов’язань за опціонними 
сертифікатами (додаток 9) протягом 30 днів після закін-
чення терміну виконання таких зобов’язань.

У разі здійснення емісії опціонних сертифікатів різни-
ми серіями звіт про результати виконання зобов’язань за 
опціонними сертифікатами подається щодо кожної серії 
окремо.

2. Звіт про результати виконання зобов’язань за опці-
онними сертифікатами подається у двох примірниках та 
має бути засвідчений підписом керівника і печаткою емі-
тента, аудитора (аудиторської фірми).

Разом зі звітом про результати виконання зобов’язань 
емітент подає до Комісії оригінал свідоцтва про реєстра-
цію випуску опціонних сертифікатів.

3. На підставі звіту про результати виконання 
зобов’язань за опціонними сертифікатами Комісія протя-
гом 15 робочих днів з дати надходження відповідного зві-
ту і свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифі-
катів приймає рішення щодо скасування реєстрації 
випуску опціонних сертифікатів та анулювання свідоцтва 
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів. 

У разі прийняття рішення про скасування реєстрації 
випуску опціонних сертифікатів та анулювання свідоцтва 
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів уповно-
важеною особою Комісії таке рішення оформлюється 
відповідним розпорядженням (додаток 10).

На підставі розпорядження про скасування реєстрації 
випуску опціонних сертифікатів Комісія вносить відповід-
ні зміни до Державного реєстру випусків цінних паперів.

4. Комісія забезпечує:
1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі 

розпорядження про скасування реєстрації випуску опці-
онних сертифікатів:

оприлюднення розпорядження на офіційному веб-
сайті Комісії;

направлення розпорядження до Центрального депо-
зитарію цінних паперів відповідно до нормативно-
правового акта реєструвального органу, що встановлює 
порядок обміну електронними документами Комісії та 
Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпо-
рядження про скасування реєстрації випуску опціонних 
сертифікатів направлення розпорядження емітенту.

5. Комісія додатково здійснює опублікування розпоря-
дження про скасування реєстрації випуску опціонних 
сертифікатів в одному з офіційних друкованих видань 
Комісії протягом п’яти робочих днів з дати видачі відпо-
відного розпорядження.

Директор департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  А. Папаіка

Додаток 1
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(підпункт 5 пункту 10 розділу І)

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск опціонних сертифікатів, який здій-
снюється  _____________________________________
______________________________________________ ,

(найменування емітента і код за ЄДРПОУ)
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Характеристики випуску (серії):
вид опціонних сертифікатів  ______________________
різновид опціонних сертифікатів  __________________
кількість опціонних сертифікатів  __________________  
__________________________________________ штук

(словами)
розмір премії опціонного сертифіката  ______________  
________________________________________ гривень

(словами)
загальний розмір премії опціонних сертифікатів  _____
_______________________________________  гривень

(словами)
Реєстраційний номер ____/6/____Т
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року

__________________
(уповноважена особа)

_________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток 2
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(підпункт 18 пункту 10 розділу І)

СВІДОЦТВО
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск опціонних сертифікатів, який здій-
снюється  _____________________________________
______________________________________________ ,

(найменування емітента і код за ЄДРПОУ)
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Характеристики випуску (серії):
вид опціонних сертифікатів  ______________________
різновид опціонних сертифікатів  __________________
кількість опціонних сертифікатів  __________________
__________________________________________  штук

(словами)
розмір премії опціонного сертифіката  ______________
_______________________________________  гривень

(словами)
загальний розмір премії опціонних сертифікатів  _____
_______________________________________  гривень

(словами)
Реєстраційний номер ____/6/____Т
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Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року
Дата видачі свідоцтва «___» ____________ 20__ року

__________________
(уповноважена особа)

_________
(підпис)

_______________
(прізвище, ініціали)

М. П.

Додаток 3
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(підпункт 1 пункту 1 глави 1 
розділу ІІ)
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

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

ЗАЯВА
про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів та 

проспекту їх емісії
Найменування емітента
Код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження
Телефон, факс 
Номер поточного рахунку та наймену-
вання банку, у якому відкрито рахунок 
Розмір статутного капіталу 
Різновид опціонних сертифікатів 
Вид опціонного сертифіката 
Серії опціонних сертифікатів (у разі 
здійснення емісії опціонних сертифіка-
тів різних серій)
Кількість опціонних сертифікатів 
Розмір премії опціонного сертифіката
Загальний розмір премії опціонних 
сертифікатів

__________
(посада)

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 4
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 
розділу ІІ)
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

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

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до проспекту емісії опціонних 

сертифікатів

Найменування емітента

Код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження
Телефон, факс 
Номер поточного рахунку та 
найменування банку, у якому 
відкрито рахунок 
Розмір статутного капіталу 
Дата реєстрації проспекту емісії 
опціонних сертифікатів 
Дата реєстрації та реєстраційний 
номер випуску згідно з тимчасо-
вим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску опціонних сертифікатів 
Дата опублікування проспекту 
емісії опціонних сертифікатів, 
назва та номер офіційного друко-
ваного видання Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, в якому був опубліко-
ваний проспект емісії опціонних 
сертифікатів (заповнюється у 
разі, якщо на дату подання заяви 
проспект емісії опціонних серти-
фікатів був опублікований)

________
(посада)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 5
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(підпункт 1 пункту 2 глави 2 
розділу ІІ)
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

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

ЗАЯВА
про реєстрацію змін до базового проспекту емісії 

опціонних сертифікатів

Найменування емітента 
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження 
Телефон, факс 
Орган, який прийняв рішення про внесення 
змін до базового проспекту емісії опціонних 
сертифікатів
Дата і номер рішення про внесення змін до 
базового проспекту емісії опціонних сертифі-
катів
Дата реєстрації базового проспекту емісії 
опціонних сертифікатів
Дата реєстрації та реєстраційний номер ви-
пуску згідно з тимчасовим свідоцтвом про ре-
єстрацію випуску опціонних сертифікатів
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Дата опублікування базового проспекту емісії 
опціонних сертифікатів, назва та номер офі-
ційного друкованого видання Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, в 
якому був опублікований проспект емісії опці-
онних сертифікатів (заповнюється у разі, 
якщо на дату подання заяви базовий про-
спект емісії опціонних сертифікатів був опу-
блікований) 

________
(посада)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 6
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 
розділу ІІ)
Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

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

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати розміщення 

опціонних сертифікатів
Найменування емітента
Код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження
Телефон, факс 
Номер поточного рахунку та 
найменування банку, у якому 
відкрито рахунок 
Розмір статутного капіталу 
Дата реєстрації та реєстраційний 
номер випуску згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску опціонних 
сертифікатів 
Дата реєстрації проспекту емісії 
опціонних сертифікатів 
Дата реєстрації змін до проспекту 
емісії опціонних сертифікатів (у 
разі їх наявності) 
Дата опублікування проспекту 
емісії опціонних сертифікатів (змін 
до нього), назва та номер 
офіційного друкованого видання 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, у 
якому був опублікований проспект 
емісії опціонних сертифікатів 

_________
(посада) 

___________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові) 

М. П.

Додаток 7
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(підпункт 2 пункту 2 глави 3 
розділу ІІ)

ЗВІТ
про результати розміщення  

опціонних сертифікатів
______________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/6/___Т
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року

1. Дата початку укладення договорів з першими влас-
никами у процесі розміщення випуску (серії) опціонних 
сертифікатів згідно з проспектом їх емісії 
2. Дата закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення випуску (серії) 
опціонних сертифікатів:
 запланована (згідно з проспектом 
емісії опціонних сертифікатів)
фактична
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії): 
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії опціонних 
сертифікатів) 
фактично розміщених 
4. Загальний розмір премії опціонних 
сертифікатів випуску (серії), які пропо-
нувалися до розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску опціонних сертифікатів)
5. Загальний розмір премії опціонних 
сертифікатів випуску (серії), яка фак-
тично отримана при розміщенні

Від емітента:
_________
(посада) 

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові) 

М. П.

Від аудитора:
_________
(посада) 

_________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові) 

М. П.

Від фондової біржі:
_________
(посада) 

_________
(підпис)

______________________
(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.

* За наявності.
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Додаток 8
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(пункт 19 глави 4 розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___ -В-ОС
м. Київ «___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу  _______
______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______________ Порядку реєстрації випуску 
опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 березня 2017 року № 209, та від-
повідно до документів, наданих
______________________________________________

(найменування емітента цінних паперів)
______________________________________________

(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію випуску та проспекту емісії опціонних сер-
тифікатів/змін до проспекту емісії опціонних сертифіка-
тів/звіту про результати розміщення опціонних сертифі-
катів,

УСТАНОВИЛА:
______________________________________________

(перелік порушень, виявлених під час розгляду доку-
ментів)

Ураховуючи вищевикладене та на підставі  _________
______________________________________________

(підстави відмови)
ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити  _____________________________________
(найменування емітента цінних паперів)

в реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних серти-
фікатів/змін до проспекту емісії опціонних сертифікатів/
звіту про результати розміщення опціонних сертифіка-
тів.

_________
(посада)

_________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

М. П.

Додаток 9
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(пункт 1 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про результати виконання зобов’язань за 

опціонними сертифікатами
______________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/6/____
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року

1. Дата початку виконання зобов’язань за опціонними 
сертифікатами випуску (серії):

запланована (згідно з проспектом емісії) 
фактична
2. Дата закінчення виконання зобов’язань за опціонни-
ми сертифікатами випуску (серії):
запланована (згідно з проспектом емісії)
фактична
3. Кількість опціонних сертифікатів випуску (серії):
фактично розміщених 
пред’явлених до виконання 
зобов’язання за якими виконано
зобов’язання за якими не виконано (із 
зазначенням причин)

Від емітента:
_________
(посада) 

________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 М. П.

Від аудитора:
_________
(посада) 

________
(підпис)

______________________
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 М. П.

Додаток 10
до Порядку реєстрації випус-
ку опціонних сертифікатів та 
проспекту їх емісії
(пункт 3 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___ -С-ОС
м. Київ «___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку  __________________________
______________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______________ Порядку реєстрації випуску 
опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 березня 2017 року № 209, та від-
повідно до звіту про результати виконання зобов'язань 
за опціонними сертифікатами,  ____________________
______________________________________________ ,
(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Скасувати реєстрацію випуску опціонних сертифікатів
______________________________________________

(найменування емітента)
2. Свідоцтво про реєстрацію випуску опціонних сертифі-
катів  _________________________________________
______________________________________________

(найменування емітента)
від ___ _________ ___ року № ___________, видане  _
______________________________________________ ,

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

анулювати.

________
(посада)

________
(підпис)

_______________________
(прізвище, ініціали)

М. П.
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ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т. в. о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповне-
ннями, відповідно до документів, наданих ПрАТ «Ві-
нницький завод фруктових концентратів і вин», код 
за ЄДРПОУ: 30453415, місцезнаходження: 21018, м. Ві-
нниця, вул. Р. Скалецького, 15, на зупинення обігу акцій у 
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Вінницький завод фруктових кон-
центратів і вин» – розпорядження № 212-КФ-З від 
15  травня 2017  року.

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

«17» травня 2017 року 
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068,  
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії В, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії В 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 02 жовтня 2014 року 
№128/2/2014, видане 27 жовтня 2014 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №315-КФ-С-О від 13 травня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 

про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії С, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії С 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 02 жовтня 2014 року 
№129/2/2014, видане 05 листопада 2014 року Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 316-КФ-С-О від 
13  травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії D, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії D 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій Науково-виробничої 
фірми «Стромкомплект» у формі товариства з обмеже-
ною відповідальністю від 02 жовтня 2014 року №130/2/2014, 
видане 03 грудня 2014 року Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 317-КФ-С-О від 13 травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
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м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії E, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії E 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 02 жовтня 2014 року 
№131/2/2014, видане 17 грудня 2014 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження №318-КФ-С-О від 13 травня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії F, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії F 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 13 листопада 
2014 року №230/2/2014, видане 16 березня 2015 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 319-КФ-С-О від 
13 травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії G, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії G 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-

виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 13 листопада 
2014 року №231/2/2014, видане 30 березня 2015 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №320-КФ-С-О від 
13 травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії H, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії H 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-виробничої 
фірми «Стромкомплект» у формі товариства з обмеже-
ною відповідальністю від 09 квітня 2015 року №28/2/2015, 
видане 06 липня 2015 року Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №321-КФ-С-О від 13 травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі то-
вариства з обмеженою відповідальністю, 02068, м. Київ, 
вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юридичної 
особи: 04946783, на скасування реєстрації випуску облі-
гацій у зв’язку з погашенням облігацій серії I, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій серії I Науково-виробничої 
фірми «Стромкомплект» у формі товариства з обме-
женою відповідальністю. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій Науково-виробничої фірми «Стром-
комплект» у формі товариства з обмеженою відповідаль-
ністю від 09 квітня 2015 року №29/2/2015, видане 05  черв-
ня 2015 року Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№ 322-КФ-С-О від 13 травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
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ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії J, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії J 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 09 квітня 2015 року 
№30/2/2015, видане 05 серпня 2015 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 323-КФ-С-О від 13 травня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії L, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії L 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 16 липня 2015 року 
№63/2/2015, видане 21 вересня 2015 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження №324-КФ-С-О від 13 травня 
2017  року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії M, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії M 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 16 липня 2015 року 
№64/2/2015, видане 02 жовтня 2015 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 325-КФ-С-О від 13 травня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії N, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії N 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 17 вересня 2015 року 
№103/2/2015, видане 15 жовтня 2015 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 326-КФ-С-О від 13 трав-
ня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії O, ска-
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совано реєстрацію випуску облігацій серії O 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 17 вересня 2015 року 
№104/2/2015, видане 28 жовтня 2015 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 327-КФ-С-О від 13 трав-
ня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії P, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії P 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 17 вересня 2015 року 
№105/2/2015, видане 15 жовтня 2015 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №328-КФ-С-О від 13 травня 
2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії Q, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії Q 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 17 вересня 2015 року 
№106/2/2015, видане 05 листопада 2015 року Націо-

нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №329-КФ-С-О від 
13  травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії R, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії R 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 19 листопада 2015 
року №135/2/2015, видане 15 грудня 2015 року Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 330-КФ-С-О від 
13  травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м.  Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 04946783, на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій се-
рії  S, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії S 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 19 листопада 
2015  року №136/2/2015, видане 15 грудня 2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 331-КФ-С-О від 
13  травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
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корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068,  
м. Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код юри-
дичної особи: 04946783, на скасування реєстрації випус-
ку облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії T, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій серії T 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 19 листопада 
2015  року №137/2/2015, видане 15 грудня 2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження №332-КФ-С-О від 
13  травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповне-
ннями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м.  Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 04946783, на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій серії 
U, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії U 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 19 листопада 
2015  року №138/2/2015, видане 15 грудня 2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження №333-КФ-С-О від 
13  травня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Комісії від 27.12.2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 року за №171/24949 (зі змінами та доповнен-

нями), та відповідно до документів, отриманих від 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю, 02068, 
м.  Київ, вул. Драгоманова, 17, ідентифікаційний код 
юридичної особи: 04946783, на скасування реєстрації 
випуску облігацій у зв’язку з погашенням облігацій се-
рії  V, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії V 
Науково-виробничої фірми «Стромкомплект» у фор-
мі товариства з обмеженою відповідальністю. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій Науково-
виробничої фірми «Стромкомплект» у формі товариства 
з обмеженою відповідальністю від 19 листопада 
2015  року №139/2/2015, видане 24 грудня 2015 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 334-КФ-С-О від 
13  травня 2017 року.

16.05.2017 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.
*   *   *

Інформація про роботу
Південно-Українського територіального управління 

НКЦПФР
за І половину травня 2017 року

Південно-Українським територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
за І половину травня 2017 року у відношенні юридичних 
осіб складено 10 (десять) актів про правопорушення на 
ринку цінних паперів, з яких:

4 - за порушення законодавства про цінні папери, нор-
мативних актів НКЦПФР у відношенні:

- ПАТ «Світловодська нафтобаза» 2 (два) акта;
- ПАТ «Каховське АТП 16555» 2 (два) акта.
3 - за нерозміщення, розміщення не в повному обсязі 

інформації та/або розміщення недостовірної інформації 
у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про 
ринок цінних паперів у відношенні ПАТ «Каховське 
АТП 16555».

3 - неопублікування, опублікування не в повному об-
сязі інформації та/або опублікування недостовірної ін-
формації у відношенні ПАТ «Каховське АТП 16555».

За період з 03 по 15 травня 2017 року розглянуто 
6  (шість) справ про правопорушення на ринку цінних па-
перів та винесено 6 (шість) постанов у відношенні юри-
дичних осіб, з яких:

- 3 (три) штрафні санкції за порушення вимог законо-
давства на ринку цінних паперів у розмірі 23 800 гривень;

- 3 (три) санкції у вигляді письмового попередження за 
порушення законодавства про цінні папери, норматив-
них актів НКЦПФР.

Крім того, за вказаний період винесено 5 (п’ять) розпо-
ряджень про усунення порушень законодавства про цін-
ні папери.

Також, територіальним управлінням, здійснено 2 (дві) за-
міни свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних па-
перів у зв’язку зі зміною найменування емітента, а саме:

- ПрАТ «Чорномор»;
- ПрАТ «Херсонський завод «Заряд».



№91, 17 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

17

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Одночасно, у звітному періоді територіальним управ-
лінням розглянуто та надано відповідь на 1 (одне) звер-
нення державного реєстратора щодо реєстрації випуску 
цінних паперів товариств, що припиняють свою діяль-
ність шляхом ліквідації, а також 1 (одне) звернення арбі-
тражного керуючого щодо володіння цінними паперами 
юридичною особою.

Крім того, у І половині травня 2017 року до територіаль-
ного управління надійшло 6 (шість) платіжних доручень про 
сплату штрафних санкцій у добровільному порядку до Дер-
жавного бюджету України юридичними особами на загаль-
ну суму 11 220 (одинадцять тисяч двісті двідцять) гривень.

05 травня 2017 року начальник управляння прийняв 
участь в апаратній нараді Одеської обласної державної 
адміністрації.

Також, 08 та 09 травня 2017 року начальник управлян-
ня приймав участь в урочистих церемоніях покладання 
вінків та квітів з нагоди відзначення Дня пам’яті та при-
мирення та з нагоди відзначення 72-ї річниці перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні.

Крім того, 11 травня 2017 року начальник управляння 
приймав участь в урочистій церемонії підняття Держав-
ного Прапора України та Прапора Європейського Союзу 
з нагоди відзначення Дня Європи в Україні.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Бе-
риславський машинобудівний завод»

2. Код за ЄДРПОУ: 00211004
3. Місцезнаходження : 74300 Херсонська область, м.Берислав, вул. 

Введенська, 73
4. Міжміський код, телефон та факс: (05546)7-49-38; (05546)7-54-83
5. Електронна поштова адреса: bermashzavod@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.bmz.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про зміни в персональному складі посадових осіб емітента 

прийнято Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Берис-
лавський машинобудівний завод» від 16.05.2017 р., Протокол №3 у зв'язку 
із закінченням терміну повноважень. 

Посадова особа Дрижак Вiктор Васильович, яка займала посаду Голови 
правління, припинила повноваження. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 19.05.2014 р. по 16.05.2017 р. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Строк, на який призначено особу: з 16.05.2017 р. по 16.05.2020 р. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління 
ПАТ «БМЗ». 

Посадова особа Бондар Сергiй Iванович, яка займала посаду члена 
правління, припинила повноваження. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 19.05.2014 р. по 16.05.2017 р. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Строк, на який призначено особу: з 16.05.2017 р. по 16.05.2020 р. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник голови 
правління з комерційних питань ПАТ «БМЗ». 

Посадова особа Морозова Оксана Ярославiвна, яка займала посаду 
члена правління, припинила повноваження. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 19.05.2014 р. по 16.05.2017 р. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Строк, на який призначено особу: з 16.05.2017 р. по 16.05.2020 р. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: головний 
бухгалтер ПАТ «БМЗ». 

Посадова особа Богданова Свiтлана Анатолiївна, яка займала посаду 
члена правління, припинила повноваження. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 19.05.2014 р. по 16.05.2017 р. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Строк, на який призначено особу: з 16.05.2017 р. по 16.05.2020 р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 
голови правління з економічних питань ПАТ «БМЗ».

Посадова особа Бабаков Сергiй Олександрович, яка займала посаду 
члена правління, припинила повноваження. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 19.05.2014 р. по 16.05.2017 р. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Строк, на який призначено особу: з 16.05.2017 р. по 16.05.2020 р. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник 
голови правління з якості та по роботі з споживачами АТ «БМЗ». 

Посадова особа Кириленко Роман Рюрикович, яка займала посаду чле-
на правління, припинила повноваження. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді: з 01.07.2015 р. по 16.05.2017 р. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Строк, на який призначено особу: з 16.05.2017 р. по 16.05.2020 р. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: перший заступник 
голови правління – виконавчий директор ПАТ «БМЗ». 

Саврась Юрій Дмитрович обраний на посаду члена правління Товари-
ства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,012569 %. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 2000 шт. Строк, на який призначено особу: 
з 16.05.2017 р. по 16.05.2020 р. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник відділу головного технолога ПАТ «БМЗ», 
головний iнженер ПАТ «БМЗ». 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані відсутня, оскіль-
ки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Голова правління  Дрижак В.В.
16.05.2017 р.

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бЕРИСЛАВСЬКИй МАШИНОбУДІВНИй ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНА-95» (Місцезна-
ходження товариства: 04114, м. Київ, вул. Полупанова, буд. 13) (далі-
Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства 19 червня 2017 року о 09.00 за адресою:  
м. Київ, вул. Полупанова, буд. 13, кабінет керівника №1. Реєстра-
ція акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
будеться 19 червня 2017 року з 08.45 до 09.00 за місцем проведення 
загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: 13 червня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. 
4. Затвердження передавального акту.
5. Визначення уповноважених осіб, які повинні підписати установчі до-

кументи товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступни-
ка. 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з про-
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного: 23493962.infosite.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від 
дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Полупанова, буд. 13, 
кабінет керівника № 1, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00  
до 11-00, а в день проведення – також у місці їх проведення. Посадова 
особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - Генеральний директор Голюга Володимир Олександрович. Те-
лефон для довідок: (044) 4305657. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАЛИНА-95» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №91, 17 травня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

18

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРРОСМЕТАЛ»

(код ЄДРПОУ 21120079, місцезнаходження: 40020, Україна, 
м.  Суми, просп. Курський, 6),

(надалі – Товариство) на виконання ч. 1 ст. 82 Закону України «Про 
акціонерні товариства» повідомляє, що річними загальними зборами 

акціонерів Товариства від «21» квітня 2017 року, протокол №1, прийнято 
рішення про припинення Приватного акціонерного товариства «Укррос-

метал» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю «Укрросметал», призначено комісію з припинення та затверджено 

план перетворення.
Комісія з припинення Товариства призначена в наступному 

складі:
- голова комісії – Мінченко Андрій Миколайович; 
- член комісії – Попова Тетяна Володимирівна;
- член комісії – Масіч Юрій Владиславович.
Місцезнаходження комісії з припинення Товариства: 40020, Україна,  

м. Суми, проспект Курський, 6.
Частиною 1 статті 87 Закону України «Про акціонерні товариства» 

встановлено, що перетворенням акціонерного товариства визнається змі-
на організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припи-
ненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому 
товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

За результатами проведення запровадженої процедури перетворення 
Товариства, буде створене Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Укрросметал», до якого перейдуть всі права та обов’язки, у т.ч. вимоги 
кредиторів Товариства, які існували на дату затвердження передавально-
го акту. 

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі комісії з при-
пинення, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства 
і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвале-
не рішення.

Заяви кредиторів, подані у порядку, визначеному ст. 82 Закону України 
«Про акціонерні товариства» та ст. 105 Цивільного кодексу України, бу-
дуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо припинення Товариства на офіційному веб-
сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням ко-
місії з припинення Товариства.

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнахо-
дженням Приватного акціонерного товариства «Укрросметал» - 40020, 
Україна, м. Суми, проспект Курський, 6, та повинна містити інформацію і 
документи: про розмір вимоги, визначеній в грошовій сумі, підстави ви-
моги, належно завірені копії документів, що підтверджують вимоги до То-
вариства.

Контактні телефони: (0542) 674-082.

Голова комісії з припинення Товариства  А.М. Мінченко

ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГЛУХІВСЬКИй ЗАВОД 

«ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ»
(код ЄДРПОУ 00213764, місцезнаходження: 41400, Україна, Сумська 

область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7),
(надалі – Товариство) на виконання ч. 1 ст. 82 Закону України «Про 

акціонерні товариства» повідомляє, що річними загальними зборами 
акціонерів Товариства від «25» квітня 2017 року, протокол №1, прийнято 
рішення про припинення Публічного акціонерного товариства «Глухів-
ський завод «Електропанель» шляхом перетворення в Товариство з 
додатковою відповідальністю «Глухівський завод «Електропанель», 

призначено комісію з припинення та затверджено план перетворення.
Комісія з припинення Товариства призначена в наступному складі:
- голова комісії – Секулер Олександр Юхимович; 
- член комісії – Шутко Оксана Анатоліївна;
- член комісії – Масіч Юрій Владиславович.
Місцезнаходження комісії з припинення Товариства: 41400, Україна, 

Сумська область, м. Глухів, вул. Індустріальна, буд. 7.
Частиною 1 статті 87 Закону України «Про акціонерні товариства» 

встановлено, що перетворенням акціонерного товариства визнається змі-
на організаційно-правової форми акціонерного товариства з його припи-
ненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому 
товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

За результатами проведення запровадженої процедури перетворення 
Товариства, буде створене Товариство з додатковою відповідальністю 
«Глухівський завод «Електропанель», до якого перейдуть всі права та 
обов’язки, у т.ч. вимоги кредиторів Товариства, які існували на дату за-
твердження передавального акту. 

На виконання вимог ст. 82 Закону України «Про акціонерні товариства» 
та ст. 105 Цивільного кодексу України, Товариство, в особі комісії з при-
пинення, зобов’язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства 
і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвале-
не рішення.

Заяви кредиторів, подані у порядку, визначеному ст. 82 Закону України 
«Про акціонерні товариства» та ст. 105 Цивільного кодексу України, бу-
дуть прийматись протягом 2 (двох) місяців з дня оприлюднення повідо-
млення про рішення щодо припинення Товариства на офіційному веб-
сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців, у тому числі у формі відкритих даних відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», за місцезнаходженням ко-
місії з припинення Товариства.

Письмова вимога кредитора подається (надсилається) за місцезнахо-
дженням Публічного акціонерного товариства «Глухівський завод «Елек-
тропанель» - 41400, Україна, Сумська область, м. Глухів, вул.. Індустрі-
альна, буд. 7, та повинна містити інформацію і документи: про розмір 
вимоги, визначеній в грошовій сумі, підстави вимоги, належно завірені ко-
пії документів, що підтверджують вимоги до Товариства.

Контактні телефони: (0542) 674-082, (05444) 2-22-27
Голова комісії з припинення Товариства  О.Ю. Секулер

ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ!
Позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСНЕНСЬКИй КОМбІНАТ 
ХЛІбОПРОДУКТІВ», код ЄДРПОУ 00952060, місцезнаходження: 
80560, Україна,Львівська обл., Буський р-н, смт. Красне, вул. Залізнична,18 
(далі- Товариство), у порядку, передбаченому ч.5 ст.47 Закону України «Про 
акціонерні товариства», відбудуться 04.06.2017р. о 10:00 за адресою: Украї-
на, Львівська обл., буський р-н, смт. Красне, вул. Залізнична,18, актовий 
зал . Реєстрація акціонерів буде проводитись 04.06.2017р. за місцем прове-
дення зборів з 09:00 до 09:45. Для реєстрації аціонерам необхідно мати при 
собі паспорт, а для представників акціонерів – додатково довіреність на право 
участі у зборах, складену відповідно до вимог законодавства. Перелік акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 
24.00 год. 30.05.2017р. ПОРЯДОК ДЕННИй: 1. Обрання лічильної комісії.  
2. Обрання Голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів. 3. 
Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Акціонери ма-
ють можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком ден-
ним зборів у робочі дні, з понеділка по п’ятницю, з 10.00 год. до15.00 год, за 
місцезнаходженням Товариства, кабінет № 2, а в день проведення зборів – за 
місцем їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор Тодоров Віталій Іванович. Інфор-
мація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку ден-
ного цих загальних зборів Товариства, розміщена на веб-сайті Товариства за 
адресою: www.krasnenskiykhp.pat.ua. Довідки за телефоном: (03264)22434

Наглядова рада Товариства.

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ФIРМА «бУДКОМПЛЕКТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА «БУДКОМПЛЕКТ», 2.Ідентифіка-
ційний код ЄДРПОУ: 01274937, 3.Місцезнаходження емітента: 18036, 
м.Черкаси, вул.Будiндустрiї,11, 4.Міжміський код, телефон та факс емі-
тента: /0472/ 71-02-12, 71-02-12 5.Електронна поштова адреса емітен-
та: 01274937@at24.com.ua 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://www.budkomplekt.at24.com.ua , 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства. 2.Текст повідомлення: 
Дата прийняття рiшення 25.04.2017р. Рiшення прийнято Загальними 
зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ФIРМА «БУДКОМПЛЕКТ» (протокол № 1/17 вiд 25.04.2017р.). Дата дер-
жавної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстяться в ЄДР: 15.05.2017р. Повне найменування акцiонерного 
товариства до змiн ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА 
«БУДКОМПЛЕКТ». Повне найменування акцiонерного товариства пiсля 
змiн: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФIРМА «БУДКОМП-
ЛЕКТ».

3. Підпис:Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно законодавства: Директор Козлов С.Д.
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Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації 

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

1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕТОН СЕРВIС» 

2. Код за ЄДРПОУ: 32375528
3. Місцезнаходження: 01013 м. Київ, вул. Промислова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 5314022 5314077
5. Електронна поштова адреса: office@beton-service.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 32375528.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про призначення прийнято Директором ТОВ «Бетон Сервіс» 

15.05.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі Наказу №44к 
від 13 травня 2017 р. Посадова особа Дяченко Юлія Вікторівна (паспорт: серія 
МЕ номер 177079 виданий 29.10.2002 р. Деснянським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві), призначена на посаду Головний бухгалтер. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який 
призначено особу: безстроково. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п’яти років: Заступник головного бухгалтера ПАТ «ЗЗК ім. С.Коваль-
ської». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2.Директор Савенко А.В.

 15.05.2017

ТОВАРИСТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «бЕТОН СЕРВIС» 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 
ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 21884144
3. Місцезнаходження 53073, с. Златоустівка Криворізь-

кого р-ну Дніпропетровської 
областi, вул. Підстепна, буд. 29 А

4. Міжміський код, телефон та факс /056/ 404-95-65, /056/ 404-95-65
5. Електронна поштова адреса Turta@explosive.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ufc.pat.ua

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

ІІ. Текст повідомлення
15 травня 2017 року, на пiдставi рiшення Наглядової ради ПрАТ «УФК» 

про переобрання Директора Товариства на новий термін у зв’язку з закін-
ченням терміну повноважень (протокол засідання № 7 від 15.05.2017 р.), 
переобрано Директора – Соломашенко Олену Юріївну (паспорт АН 
№  050255 виданий 27.02.2003р. Ц. Міським РВ Криворізького МУ УМВС 
України в Дніпропетровській обл.; розмір частки в статутному капіталі Емі-
тента  – 0 %) строком на три роки. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа не має. Інших посад протягом останнiх 
п'яти років посадова особа не обіймала.

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

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

Директор  Соломашенко О. Ю. 
16.05.2017 р. . 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ОДЕСЬКИЙ 
МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ 00165698
3. Місцезнаходження 65013, м. Одеса, вул. Чорномор-

ського козацтва, буд. 141
4. Міжміський код, телефон та факс (0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22
5. Електронна поштова адреса 00165698@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://00165698.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. Текст повідомлення
19.04.2017р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про 

змiну типу та найменування Товариства. 
15.05.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 

юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ 

МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД» змiнило тип та найменування на ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДIВНИЙ ЗАВОД».

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

Чередник Володимир 
Анатолiйович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.05.2017

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИй МАШИНОбУДIВНИй ЗАВОД»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«КП ОТІ»

2. Код за ЄДРПОУ: 21502504
3. Місцезнаходження: 03115 м. Київ, вул. Феодори Пушиної, 30/32
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 450-70-44, (044) 450-18-42
5. Електронна поштова адреса: cpaper@kpvti.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://kp_oti.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення: 07.04.2017 року. Найменування уповнова-

женого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні загальні 
збори акціонерів Публічного акцiонерного товариства «КП ОТІ». Дата 
державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 15.05.2017 року. 
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: Публічне 
акцiонерне товариство «КП ОТІ». Повне найменування акціонерного 
товариства після зміни: Приватне акцiонерне товариство «КП ОТІ».

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

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

2. Генеральний директор Первушин А.Л.  15.05.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КП ОТІ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №91, 17 травня 2017 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬ-
СЬКОМУ»

1.2.Організаційно правова 
форма емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

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

http://lk.com.ua/ 

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

adalari@lk.kiev.ua 

1.8. Дата вчинення події «15»травня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

2.Текст повідомлення: 
2.1.«15» травня 2017 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-

ВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства - 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» письмове 
повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника даного 
акціонера. Згідно даного повідомлення ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ 
наступного відкликаного акціонером члена Наглядової ради - представни-
ка акціонера:

член Наглядової ради Товариства Ричек Валерій Васильович (Паспорт 
серії СО № 301822, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, 
21  грудня 1999 р.). Ричек В. В. володiє 0, 0 % статутного капiталу емітента. 
Ричека В. В. було обрано як уповноваженого представника акціонера Това-
риства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» 
(код за ЄДРПОУ: 34294509; місцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, 
вул. Електриків 29-а), яке володіє 394 491 шт. простих іменних акцій Това-
риства, загальною номінальною вартістю 19 330 059 грн. 00 коп., що стано-
вить 11,50 % від статутного капіталу Товариства. Підстава такого рішення: 
повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера 
Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ВІК». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішен-

ня акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «ВІК» про заміну уповноваженого представника – члена На-
глядової ради. Ричек В. В. перебував на даній посаді протягом 1 /один/ міс. 
17 днів. Ричек В. В. непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

2.2.«15» травня 2017 р.. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства - 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» письмове 
повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника даного 
акціонера. 

Згідно даного повідомлення НАбУВ ПОВНОВАЖЕНЬ наступний новий 
член Наглядової ради – представник акціонера:

Ганапольський Дмитро Олександрович, член Наглядової ради Товари-
ства (паспорт серiя СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в м. 
Києвi, 12.02.1998 р.); Ганапольський Д. О. володiє 0, 0 % статутного капiталу 
емiтента обраний терміном на 3 (три) роки. Підстава такого рішення: пові-
домлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера 
Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ВІК». Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішен-
ня акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «ВІК» про заміну уповноваженого представника – члена На-
глядової ради. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти 
років: директор КУА «Фьюжн Капiтал Партнерз», є уповноваженим пред-
ставником акціонера Товариства - ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; місцезнаходження: 
Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків 29-а), яке володіє 394 491 шт. про-
стих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю  
19 330 059 грн. 00 коп., що становить 11,50 % від статутного капіталу Това-
риства. Особа акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

3.Пiдпис. 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
з законодавством України:

Голова Правління 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИбАЛЬСЬКОМУ»

_______________             Шандра Валерій Олександрович 
                      / підпис МП / 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИбАЛЬСЬКОМУ»

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
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
2. Код за ЄДРПОУ
35482058
3. Місцезнаходження
01011, м. Київ, вул. Рибальська, 22
4. Міжміський код, телефон та факс
(044)2090911 (044)2475748
5. Електронна поштова адреса
glucom.ua@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://budzhitlostandart.com.ua/index.
htmll

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» вiд 16 травня 2017 року 
вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:

- з 17 травня 2017 року (останнiй робочий день) з посади Генерального 
директора за власним бажанням звiльнено Мельника Вадима Iвановича. 

Часткою у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» Мельник В.I. не володiє, судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

Мельник В.I. перебував на посадi Генерального директора 3 роки  
6 мiсяцiв.

Рiшенням загальних зборiв учасникiв товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» вiд 16 травня 2017 року 
вiдбулися змiни в складi посадових осiб емiтента, а саме:

- з 18 травня 2017 року призначено на посаду Генерального директора 
Савченко Лесю Євгенiївну. 

На посаду Генерального директора призначено безстроково.
Часткою у статутному капiталi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» Савченко Л.Є. не володiє, судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має.

За останнi п’ять рокiв Савченко Л.Є. обiймала наступнi посади: голо-
вний спецiалiст Вiддiлу з питань будiвництва та перспективного розвитку 
Адмiнiстративно-господарського депертаменту Мiнiстерства Фiнансiв Укра-
їни, економiст з бюджетування ТОВ «К.А.Н. ДЕВЕЛОПМЕНТ».

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 Мельник Вадим Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.05.2017
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «бУДЖИТЛОСТАНДАРТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ПIВДЕН ТЕПЛОЕНЕРГО
МОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 01004, м.Київ, Пушкiнська, буд. 27
4. Міжміський код, телефон та факс 044-499-65-55, 044-499-65-57
5. Електронна поштова адреса darvay@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.utem-group.com

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

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (далi - АТ «ПТЕМ») 
14.04.2017 р. було прийнято рiшення (Протокол № 29 вiд 14.04.2017 р.) про 
виплату дивiдендiв за 2016 рiк: розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi 
вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 3050304,00 грн. за рахунок 
нерозподiленого прибутку АТ «ПТЕМ»; дивiденди виплатити починаючи з 
15 травня 2017 року; спосiб виплати дивiдендiв: безпосередньо акцiонерам. 

Правлiнням АТ «ПТЕМ» 13.05.2017 р. було прийнято наступнi рiшення 
(Протокол № 361 вiд 13.05.2017 р.): дата складення перелiку осiб, якi ма-
ють право на отримання дивiдендiв – 15 травня 2017 р.; порядок виплати 
дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi; строк виплати 
дивiдендiв: з 15.05.2017 р. до 14.10.2017 р.

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 Стальний А.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ»

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ 
СПЕЦIА ЛI ЗОВАНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ бЮРО ПО ГРУНТО-
ОбРОбНИХ МАШИНАХ»

2. Код за ЄДРПОУ 04618079
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 

козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22

5. Електронна поштова адреса 04618079@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://04618079.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
20.04.2017р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про 

змiну типу та найменування Товариства.
15.05.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 

юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛОВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ 

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ» змiнило 
тип та найменування на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОЛО-
ВНЕ СПЕЦIАЛIЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБ-
НИХ МАШИНАХ».

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 Клєц Сергiй Станiславович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИй 
ЗАВОД СIЛЬСЬКО-
ГОСПОДАРСЬКОГО 
МАШИНО бУДУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 05786152
3. Місцезнаходження 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського 

козацтва, буд. 72
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0482) 34-10-22 (0482) 34-10-22

5. Електронна поштова адреса 05786152@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://05786152.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
18.04.2017р. Загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про 

змiну типу та найменування Товариства. 
15.05.2017 р. вiдбулася державна реєстрацiя змiн до вiдомостей про 

юридичну особу, що мiстяться в ЄДР.
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» змiнило тип та на-
йменування на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ ЗА-
ВОД СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ».

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

Мудрицький Григорiй 
Анатолiйович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.05.2017

(дата)

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента-Публiчне акцiонерне товариство «За-
вод «НЕва»

2. Код за ЄДРПОУ-14307972
3. Місцезнаходження-29025, мiсто Хмельницький, вулиця Курчатова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс-0382-550423 0382-550423
5. Електронна поштова адреса-nevacorp@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації-https://zavodneva.prom.ua/
7. Вид особливої інформації-Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Рiшення про припинення голови наглядової ради Рогальського Миколи 
Миколайовича прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод 
«Нева», якi вiдбулись 28.04.2017 р. (кворум 92,739084%) в звязку з 
закiнченням сроку повноважень.

Обраний членом наглядової ради ПАТ «Завод»Нева» рiшенням загаль-
них зборiв акiонерiв ПАТ, якi вiдбулися 18.04.2014 року (кворум 86,9755%).

Працює директором ТзОВ «ЄВРО ТРАНС ПЛЮС».

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «НЕВА»
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Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 81,872309%. Володiє 
пакетом акцiй емiтента у розмiрi 265352.25 грн. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положен-
ням про наглядову раду Товариства.

Заробiтну плату на ПАТ»Завод»Нева» не отримує.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Мисліць-

кого Руслана Леонідовича прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ 
«Завод «Нева», якi вiдбулись 28.04.2017 р. (кворум 92,739084%) в звязку з 
закiнченням сроку повноважень.

Обраний членом наглядової ради ПАТ «Завод»Нева» рiшенням загаль-
них зборiв акiонерiв ПАТ, якi вiдбулися 18.04.2014 року (кворум 86,9755%).

Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Акiями Товариства 
не володiє. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положен-
ням про наглядову раду Товариства.

Заробiтну плату на ПАТ»Завод»Нева» не отримує.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про припинення повноважень члена наглядової ради Терещук 

Євгенії Василівни прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод 
«Нева», якi вiдбулись 28.04.2017 р. (кворум 92,739084%) в звязку з 
закiнченням сроку повноважень.

Обраний членом наглядової ради ПАТ «Завод»Нева» рiшенням загаль-
них зборiв акiонерiв ПАТ, якi вiдбулися 18.04.2014 року (кворум 86,9755%).

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.000000%. Володiє па-
кетом акцiй емiтента у розмiрi 16205.25 грн. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положен-
ням про наглядову раду Товариства.

Заробiтну плату на ПАТ»Завод»Нева» не отримує.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про обрання членом наглядової ради Рогальського Миколи Ми-

колайовича прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Нева», 
якi вiдбулись 28.04.2017 р. (кворум 92,739084%) в звязку з закiнченням сро-
ку повноважень.

Працює директором ТзОВ «ЄВРО ТРАНС ПЛЮС».
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 81,872309%. Володiє 

пакетом акцiй емiтента у розмiрi 265352.25 грн. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положен-

ням про наглядову раду Товариства.
Заробiтну плату на ПАТ»Завод»Нева» не отримує.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про обрання членом наглядової ради Мисліцького Руслана Ле-

онідовича прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Нева», якi 
вiдбулись 28.04.2017 р. (кворум 92,739084%) в звязку з закiнченням сроку 
повноважень.

Акцiямиi емiтента не володiє. 
Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положен-

ням про наглядову раду Товариства.
Заробiтну плату в Товариствi не отримує.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Рiшення про обрання членом наглядової ради Терещук Євгенії Василів-

ни прийнято загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Завод «Нева», якi 
вiдбулись 28.04.2017 р. (кворум 92,739084%) в звязку з закiнченням сроку 
повноважень.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 5.000000%. Володiє па-
кетом акцiй емiтента у розмiрi 16205.25 грн. 

Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положен-
ням про наглядову раду Товариства.

Заробiтну плату на ПАТ»Завод»Нева» не отримує.
Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та 

посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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 Мельничук Iван Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2017
(дата)

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (Відомості про прийняття 

рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-
ство "Завод "НЕва"

2. Код за ЄДРПОУ 14307972
3. Місцезнаходження 29025, мiсто Хмельницький, 

вулиця Курчатова, 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0382-550423 0382-550423

5. Електронна поштова адреса nevacorp@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкрит-
тя інформації

http://zavodneva.prom.ua

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

II. Текст повідомлення
Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв та правочинiв iз заiнтересованiстю прийняте загальними 
зборами 28.04.2017р (кворум 92,739084%). 

1. Попередньо схвалити та надати згоду на вчинення Товариством 
в ходi звичайної поточної господарської дiяльностi протягом одного 
року з дня проведення цих Загальних зборiв Товариства значних 
правочинiв (у розумiннi частини 2 статтi 70 Закону України «Про 
акцiонернi товариства») з продажу (поставки) продукцiї власного ви-
робництва за цiнами та в обсязi, якi визначаються вiдповiдно до дого-
вору мiж сторонами, з граничною сукупною вартiстю всiх таких 
правочинiв не бiльше 5 000 000 (п’яти мiльйонiв) гривень (у т. ч. 
ПДВ);

2. Надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з 
дня проведення цих Загальних зборiв Товариства правочинiв iз 
заiнтересованiстю (у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi 
товариства») з особами, заiнтересованими у вчиненнi Товариством 
правочинiв, а саме Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЄВРО ТРАНС ПЛЮС».

3. Надати згоду на укладання (пiдписання) Головою правлiння, по-
передньо схвалених у пунктах 1 та 2 значних правочинiв, з усiма 
змiнами та доповненнями до них.

4. Встановити, що голова правлiння Товариства має право вiд iменi 
Товариства вчиняти правочини, передбаченi пунктом 1 та 2 щодо яких 
Загальними зборами Товариства прийнято рiшення про їх попереднє 
схвалення, без отримання додаткового погодження Наглядової ради 
Товариства.

Встановити, що вартiсть правочинiв, рiшення щодо вчинення яких 
приймаються Виконавчим органом та/або наглядовою радою Товари-
ства в межах своєї компетенцiї, встановленої Статутом Товариства, не 
включається до граничної сукупної вартостi правочинiв, передбачених 
пунктом 1.

Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
4680000 грн. 

Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
106.84%. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 405004 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 375597 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 
375576 шт.; «проти» 0 шт., «утрималось» - 0 шт.

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  Мельничук Iван Володимирович
Голова правлiння          (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                                         28.04.2017

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “НЕВА”
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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 Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «БУДСПЕЦСЕРВIС»

2. Код за ЄДРПОУ 32555547
3. Місцезнаходження 01103, Київ, вул. Михайла Драгомиро-

ва, буд. 16, примiщення 270
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 220-00-22 (044) 220-00-22

5. Електронна поштова адреса kam@development-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.bss.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 
розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного 
капіталу

II. Текст повідомлення
Рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 25 % статут-

ного капiталу, прийнято Загальний Зборами учасникiв ТОВ «Будспецсервiс» 
та затверджено Протоколом Загальних Зборiв учасникiв 
ТОВ  «Будспецсервiс» № 16/05-2017 вiд 16 травня 2017 р. Голосування 
проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В 
голосуваннi брали участь три особи, якi надiленi правом голосування 100% 
голосiв. З питань порядку денного рiшення прийняте одноголосно, трьома 
особами, якi володiють 660 000 000,00 (шiстсот шiстдесят мiльйонiв) 
голосiв  – 100%. 

Рiшення про вiдкрите/публiчне розмiщення iменних цiльових звичайних 
(незабезпечених) облiгацiй. Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, 
що розмiщуються: iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї, 
бездокументарнi. Облiгацiї випускаються у двох серiях: ССерiя WW –  
2 059 000 штук, номiнальною вартiстю - 140,00 грн., загальною номiнальною 
вартiстю - 288 260 000,00 грн.; Серiя ХХ – 7 638 штук, номiнальною 
вартiстю  - 170,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 1 298 460,00 грн. 

Порядок розмiщення облiгацiй: Розмiщення емiтованих облiгацiй 
вiдбувається за адресою: 01601, м. Київ, вул.. Шовковична, 42-44, 6 по-
верх, Публiчне акцiонерне товариство «Українська бiржа». 

Спiввiдношення вартостi облiгацiй емiтента в обiгу з урахуванням 
облiгацiй, якi розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на 
дату прийнняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 121,14%.

Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: а) при 
погашеннi облiгацiй, за наявнiстю чинного Договору про участь у будiвництвi 
об’єкту нерухомостi, отримати у власнiсть вiдповiдну кiлькiсть квадратних 
метрiв в об’єктi нерухомостi (квартири або вбудованому нежитловому 
примiщеннi) загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй (одна 
облiгацiя серiї WW надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратно-
го метру загальної площi обраної квартири; одна облiгацiя серiї XX надає 
право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi 
обраного вбудованого нежитлового примiщення) у двох секцiйному 
вiсiмнадцяти та двадцяти поверховому житловому будинку № 70 за адре-
сою: м. Київ, вул. Професора Пiдвисоцького (територiя вiйськового мiстечка 
№2) (Друга черга будiвництва);

б) iншi права, встановленi проспектом емiсiї облiгацiй, чинним законо-
давством та Договором про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi.

в) Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на 
рахунок у цiнних паперах власника в депозитарнiй установi та 
пiдтверджується випискою з цього рахунку, що надається депозитарною 
установою.

Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi 
Емiтентом.

Спосiб та порядок оплати цiнних паперiв: Запланована цiна продажу 
облiгацiй пiд час укладання договорiв з першими власниками за цiною, не 
меншою за номiнальну вартiсть.

Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється в 
нацiональнiй валютi України шляхом внесення готiвкових коштiв через 
банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв. 
Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що 
надходять у їх розпорядження пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових 
платежiв; фiзичними особами - за рахунок власних коштiв.

Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється в строк визначений в укладе-
ному договорi купiлi-продажу, шляхом перерахування повної вартостi 
вiдповiдної серiї облiгацiй на рахунок Емiтента п/р № 26003212003333 в 
Лiвобережному вiддiленнi № 53 АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, МФО: 320478, 
але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорiв з першими 
власниками облiгацiй вiдповiдної серiї..

Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення термiну 
укладання договорiв з першими власниками вiдповiдної серiї. 

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення 
облiгацiй у розмiрi 100%, що складає 289 558 460,00 грн. (Двiстi вiсiмдесят 
дев’ять мiльйонiв п’ятсот п’ятдесят вiсiм тисяч чотириста шiстдесят гри-
вень 00 копiйок), будуть спрямованi в повному обсязi для здiйснення госпо-
дарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва житлового бу-
динку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 70 який входить до 
складу житлового кварталу з об’єктами соцiально-громадського призна-
чення та пiдземними паркiнгами на вул. Професора Пiдвисоцького 
(територiя вiйськового мiстечка №2) у Печерському районi м. Києва (Друга 
черга будiвництва) вiдповiдно до умов емiсiї. 

Загальна площа житлового будинку № 70 становить 26732,00 кв.м. i 
складається з загальної площi квартир у будинку - загальною площею 
20590,00 кв.м., вбудованих нежитлових примiщень - загальною площею 
76,38 кв.м.. Кiлькiсть квартир в житловому будинку № 70 становить 
215  шт. 

Проектом передбачено будiвництво 18,20 - поверхового житлового бу-
динку № 70.

Не передбачається конвертацiя цiнних паперiв.
Серiя облiгацiй Дата початку погашення Дата закiнчення погашення
WW 02 липня 2020 р. 01 липня 2021 р. 
XX 02 липня 2020 р. 01 липня 2021 р. 

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 Дiдик Олександр Сергiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «бУДСПЕЦСЕРВIС»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації 

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

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

СТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»
Код за ЄДРПОУ: 24511691 
Місцезнаходження: 69008 м.Запоріжжя, Південне шосе, 72
Міжміський код, телефон та факс: (061)2132640, (061)2132642 
Електронна поштова адреса: zsteelag@emitent.net.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: zsteelag.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішенням Ревізійної комісії 15 травня 2017 року (протокол засідання 

Ревізійної комісії №3 від 15.05.2017р.) Вахненко Ганна Віталіївна з 
15  травня 2017 року обрана на посаду Голови Ревізійної комісії строком 
до 20.04.2020р. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі, скла-
дає 0,00 грн. Розмір частки, якою володіє ця особа в статутному капіталі 
емітента, складає 0,00 %. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: начальник бюро аналізу фінансово-господарської ді-
яльності фінансово-економічної дирекції ВАТ «Запоріжсталь», начальник 
відділу бюджетного контролю фінансової дирекції ПАТ «Запоріжсталь». 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» О.Г. Козаченко 16.05.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»
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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 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «СЕРВIС
ТЕХНОБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 33744388
3. Місцезнаходження 01042, Київ, 

вул. Cаперне поле, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 280-12-55 (044) 280-12-55
5. Електронна поштова адреса kam@development-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.st.informs.net.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про розміщення цінних паперів 
на суму, що перевищує 25 
відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
Рiшення про розмiщення облiгацiй на суму, що перевищує 25 % статут-

ного капiталу, прийнято Загальний Зборами учасникiв ТОВ «Сервiс-
Технобуд» та затверджено Протоколом Загальних Зборiв учасникiв 
ТОВ «Сервiс-Технобуд» № 16/05-2017 вiд 16 травня 2017 р. Голосування 
проводилось у порядку, визначеному установчими документами. В 
голосуваннi брали участь три особи, якi надiленi правом голосування 100% 
голосiв. З питань порядку денного рiшення прийняте одноголосно, трьома 
особами, якi володiють 660 000 000,00 (шiстсот шiстдесят мiльйонiв) 
голосiв – 100%. 

Рiшення про вiдкрите/публiчне розмiщення iменних цiльових звичайних (не-
забезпечених) облiгацiй. Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, що 
розмiщуються: iменнi цiльовi звичайнi (незабезпеченi) облiгацiї, бездокументарнi. 
Облiгацiї випускаються у трьох серiях: Серiя J – 2 175 627 штук, номiнальною 
вартiстю - 180,00 грн., загальною номiнальною вартiстю  -  
391 612 860,00  грн.; Серiя K – 172 628 штук, номiнальною вартiстю -  
200,00 грн., загальною номiнальною вартiстю - 34 525 600,00  грн.; Серiя  L – 
Серiя K – 172 628 штук, номiнальною вартiстю - 200,00 грн., загальною 
номiнальною вартiстю - 212 штук, номiнальною вартiстю - 230 000,00 грн., 
загальною номiнальною вартiстю - 48 760 000,00 грн. 

Порядок розмiщення облiгацiй: Розмiщення емiтованих облiгацiй 
вiдбувається за адресою: 01601, м. Київ, вул.. Шовковична, 42-44, 6 по-
верх, Публiчне акцiонерне товариство «Українська бiржа».

Спiввiдношення вартостi облiгацiй емiтента в обiгу з урахуванням 
облiгацiй, якi розмiщуються, до розмiру статутного капiталу емiтента на 
дату прийнняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв: 91,53%.

Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: а) при 
погашеннi облiгацiй, за наявнiстю чинного Договору про участь у будiвництвi 
об’єкту нерухомостi, отримати у власнiсть вiдповiдну кiлькiсть квадратних 
метрiв в об’єктi нерухомостi (квартири або вбудованому нежитловому 
примiщеннi) загальної площi згiдно серiї та кiлькостi облiгацiй (одна облiгацiя 
серiї J надає право на отримання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру за-
гальної площi обраної квартири; одна облiгацiя серiї К надає право на отри-
мання 0,01 (однiєї сотої) квадратного метру загальної площi обраного вбу-
дованого нежитлового примiщення) та отримати у власнiсть (машиномiсце) 
згiдно серiї облiгацiй (одна облiгацiя серiї L надає право на отримання одно-
го машиномiсця) у п’яти секцiйному одинадцяти, тринадцяти та п’ятнадцяти 

поверховому житловому будинку № 2 з паркiнгом (№2;№5 за ГП) за адре-
сою: м. Київ, вул. Саперне поле, 5 у Печерському районi м. Києва;

б) iншi права, встановленi проспектом емiсiї облiгацiй, чинним законо-
давством та Договором про участь у будiвництвi об’єкту нерухомостi.

в) Право власностi на облiгацiї виникає з моменту їх зарахування на ра-
хунок у цiнних паперах власника в депозитарнiй установi та пiдтверджується 
випискою з цього рахунку, що надається депозитарною установою.

Власники облiгацiй не мають права брати участь в управлiннi 
Емiтентом.

Спосiб та порядок оплати цiнних паперiв: Запланована цiна продажу 
облiгацiй пiд час укладання договорiв з першими власниками за цiною, не 
меншою за номiнальну вартiсть.

Оплата за облiгацiї резидентами та нерезидентами здiйснюється в 
нацiональнiй валютi України шляхом внесення готiвкових коштiв через 
банкiвськi установи та/або шляхом перерахування безготiвкових коштiв. 
Оплата облiгацiй здiйснюється юридичними особами за рахунок коштiв, що 
надходять у їх розпорядження пiсля сплати податкiв та iнших обов’язкових 
платежiв; фiзичними особами - за рахунок власних коштiв.

Оплата за придбанi облiгацiї здiйснюється в строк визначений в укладе-
ному договорi купiлi-продажу, шляхом перерахування повної вартостi 
вiдповiдної серiї облiгацiй на рахунок Емiтента п/р № 26006212003385 в 
Лiвобережному вiддiленнi № 53 АБ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, МФО: 320478, 
але в будь-якому випадку протягом строку укладання договорiв з першими 
власниками облiгацiй вiдповiдної серiї.

Облiгацiї повиннi бути повнiстю сплаченi до моменту закiнчення термiну 
укладання договорiв з першими власниками вiдповiдної серiї.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд публiчного розмiщення 
облiгацiй у розмiрi 100%, що складає 474 898 460,00 грн. (Чотириста 
сiмдесят чотири мiльйони вiсiмсот дев’яносто вiсiм тисяч чотириста 
шiстдесят гривень 00 копiйок), будуть спрямованi в повному обсязi для 
здiйснення господарської дiяльностi Товариства з фiнансування будiвництва 
житлового будинку з вбудованими нежитловими примiщеннями № 2 з 
паркiнгом (№2;№5 за ГП) який входить до складу житлового комплексу з 
об’єктами соцiально – громадського призначення та паркiнгами по вул. Са-
перне поле, 5 у Печерському районi м. Києва, вiдповiдно до умов емiсiї. 

Загальна площа житлового будинку № 2 з паркiнгом (№2;№5 за ГП) ста-
новить 45 946,90 кв.м. i складається з вбудованих нежитлових примiщень  - 
загальною площею 1 726,28 кв.м., загальної площi квартир у будинку - за-
гальною площею 21 756,27 кв.м. Кiлькiсть квартир становить 209 шт. та 
паркiнгу - загальною площею 11 261,89 кв.м. Кiлькiсть паркiнгiв становить 
212 шт. 

Проектом передбачено будiвництво 11,13,15 - поверхового житлового 
будинку № 2 з паркiнгом (№2;№5 за ГП).

Не передбачається конвертацiя цiнних паперiв.
Серiя облiгацiй Дата початку погашення Дата закiнчення погашення
J 29 листопада 2019 р. 27 листопада 2020 р. 
K 29 листопада 2019 р. 27 листопада 2020 р.
L 29 листопада 2019 р. 27 листопада 2020 р.

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 Карпов Євген Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.05.2017
(дата)

ТОВАРИСТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СЕРВIС-ТЕХНОбУД»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

РИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»
2. Код за ЄДРПОУ: 05467694
3. Місцезнаходження: 20740 Черкаська область Смілянський район 

село Малий Бузуків, Шевченка 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472)384452, -
5. Електронна поштова адреса: buzukiv-granit@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.mbgk.ck.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

ри, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну 

типу акціонерного товариства
ІІ. Текст Повідомлення 

Згідно рішення загальних зборів акціонерів від 18.04.2017 року 
(протокол №1) змінено тип товариства з публічного акціонерного това-
риства «Мало-Бузуківський гранітний кар'єр» на ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР».

15.05.2017 року проведено державну реєстрацію відповідних змін 
до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному держав-
ному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань.

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

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

2. Директор  Ніжніков Володимир Миколайович
15.05.2017

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛО-бУЗУКІВСЬКИй ГРАНІТНИй КАР’ЄР»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЯКИМІВСЬКИй РАйПОСТАЧ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЯКИМІВСЬКИй РАйПОСТАЧ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00903989
3. Місцезнаходження: 72501, Запорізька обл. смт. Якимівка , 

вул.  богдана Хмельницького, б.2А
4. Міжміський код, телефон та факс: +380613191128, +380613191118
5. Електронна поштова адреса: a_denis@mail.ru 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://00903989.smida.gov.ua 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерно-

го товариства
II. Текст повідомлення

Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» 10 квiтня 2017 року (Прото-
кол вiд 10.04.2017р.) прийнято рiшення змiнити тип ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ» з 
публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товари-
ство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридич-
них осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 
12  травня 2017 року. До змiни повне найменування акцiонерного това-
риства - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯКИМІВСЬКИЙ 
РАЙПОСТАЧ», пiсля змiни повне найменування акцiонерного товари-
ства - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙ-
ПОСТАЧ».

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: Директор Денисенко Олександр 
Iванович 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бУДТРАНССЕРВІС»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне това-

риство «будтранссервіс»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21059204
1.3.Місцезнаходження емітента: 39600, Полтавська обл., 

м.  Кременчук, вул. Цюрупи, 18 
1.4. Міжміський код та телефон: (05366) 2-33-36
1.5. Електронна поштова адреса: budtrans@kremen.ukrtel/net
1.6. Сторінки в мережі Інтернет: http://21059204.smida.gov.ua/ 
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу по-

садових осіб
2. Текст повідомлення

2.1. Зміни відбулись за рішенням Спостережної ради від 
15.05.2017р. (протокол № 28 від 15.05.2017р.), в зв'язку з закінчен-
ням строку повноважень виконавчого органу товариства (дирек-
тора). 

Припинено повноваження: Директор Карпенко Олександр Іва-
нович. Частка у статутному капіталі - 0%. На посаді перебував з 
15.05.2014 р. 

Призначено: Директор Карпенко Олександр Іванович. Частка у 
статутному капіталі - 0 %. Останні 5 років обіймав посаду директора 
ПРАТ «Будтранссервіс». Призначений на 3 р. Вище вказана фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. У вище 
зазначеної посадової особи емітента непогашених судимостей за 
корисливі і посадові злочини не було.

3. Підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно з законодавством.

Директор  Карпенко О.І.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИй IНСТИТУТ ПО ПРОЕК-
ТУВАННЮ ОРГАНIЗАЦIЇ ШАХТНОГО бУДIВНИЦТВА 
ТА ПIДПРИЄМСТВ бУДIВЕЛЬНОЇ IНДУСТРIЇ» 

2. Код за ЄДРПОУ - 04676483
3. Місцезнаходження - 84453, Донецька область, м.Лиман, с.Щурове, 

вул.Соборна, 147в 
4. Міжміський код, телефон та факс - (062) 344-01-61, 
 Факс: (062) 305-08-06 
5. Електронна поштова адреса - - dios@dios.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.dios.dn.ua/
7. Вид особливої інформації - відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ДИОС» (Протокол вiд 28.04.2017р.)

прийняте рiшення: змiнити тип та назву товариства з ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА«ДОНЕЦЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУ-
ВАННЮ ОРГАНIЗАЦIЇ ШАХТНОГО БУДIВНИЦТВА ТА ПIДПРИЄМСТВ 
БУДIВЕЛЬНОЇ IНДУСТРIЇ» на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОРГАНIЗАЦIЇ ШАХТНОГО 
БУДIВНИЦТВА ТА ПIДПРИЄМСТВ БУДIВЕЛЬНОЇ IНДУСТРIЇ». 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУ-
ВАННЮ ОРГАНIЗАЦIЇ ШАХТНОГО БУДIВНИЦТВА ТА ПIДПРИЄМСТВ 
БУДIВЕЛЬНОЇ IНДУСТРIЇ»

Повне найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУ-
ВАННЮ ОРГАНIЗАЦIЇ ШАХТНОГО БУДIВНИЦТВА ТА ПIДПРИЄМСТВ 
БУДIВЕЛЬНОЇ IНДУСТРIЇ»

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiстяться в ЄДР -13.05.2017р.

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

Голова Правління  Дроздов Леонід Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“ЗАВОД “НЕВА”

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Завод "Нева"

2. Код за ЄДРПОУ 14307972
3. Місцезнаходження 29025, мiсто Хмельницький, вулиця 

Курчатова, 6
4. Міжміський код, телефон та факс 0382-550423 0382-550423
5. Електронна поштова адреса nevacorp@ukrpost.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://zavodneva.prom.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонер-
ного товариства

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 28.04.2017.Найменування уповноваженого 

органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення: Загальнi збори 
акцiонерiв.Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про 
юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: 15.05.2017. Повне найменування 
акцiонерного товариства до змiни:Публічне акціонерне товариство «За-
вод «Нева»».Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: 
Приватне акціонерне товариство «Завод «Нева».

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 Мельничук Iван 

Володимирович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 28.04.2017
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №91, 17 травня 2017 р. 
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ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВ-

СЬКИй ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФО-
ТОН», (місцезнаходження: Україна, м. Київ, пр-т. Перемоги, 42, код за 
ЄДРПОУ: 00205162), надалі – Товариство, повідомляє про проведення по-
зачергових Загальних зборів акціонерів «21» червня 2017 року об 11.00 за 
адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, 42 (приміщення офісу б/н). Реєстрація 
акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах Товариства буде 
проводитись з 10.00 до 10.45 за місцем проведення зборів. Дата складен-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль-
них зборах: «15» червня 2017 року.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК 

ДЕННИй):
1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення поза-

чергових загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії (тимчасо-
вої лічильної комісії) та затвердження її складу. Обрання голови та секре-
таря Зборів.

2. Затвердження передавального акту.
3. Затвердження звіту про виконання плану перетворення (порядку та 

умов здійснення перетворення) ПАТ КЗСМ «ФОТОН» в Товариство з об-
меженою відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МА-
ТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

4. Створення в результаті перетворення Товариства з обмеженою від-
повідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФО-
ТОН», затвердження його статуту.

5. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН» та розподілу часток між всіма учасниками.

6. Затвердження основних видів діяльності Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

7. Затвердження адреси місцезнаходження Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН».

8. Обрання (призначення) органів управління Товариства з обмеженою 
відповідальністю «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 
«ФОТОН». 

9. Призначення уповноважених осіб (уповноваженої особи) на підпи-
сання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю 
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН».

Для реєстрації та участі у позачергових Загальних зборах акціонерам не-
обхідно мати: документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – до-
ручення/довіреність на право участі та голосуванні на позачергових Загальних 
зборах акціонерів, оформлене відповідно до чинного законодавства України. 

Адреса власного веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація 
з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
http://foton.aspectgroup.com.ua. 

До дня проведення позачергових Загальних зборів та в день проведення 
позачергових Загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріала-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачерго-
вих Загальних Зборів, у робочий час (з 9.00 до 18.00) в робочі дні за місцез-
находженням Товариства (м. Київ, пр-т. Перемоги, 42 (приміщення офісу 
б/н), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами осо-
ба: Директор Майстренко І.В. Довідки за телефоном (044) 453-32-73.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідо-
мленні.

Голова комісії з припинення ПАТ КЗСМ «ФОТОН» 
І.В. Майстренко

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЕКОУГОЛЬГРУП» 2. Код за ЄДРПОУ 03739125 
3. Місцезнаходження 12700, Житомирська область, м. Баранiвка, вул.Пер-
шотравенська, буд. 30 4. Міжміський код, телефон та факс 04144 42413 
42036 5. Електронна поштова адреса barrapt@emzvit.com.ua 6.Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.brapt.ho.ua. 7. Вид особливої інформації 
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із зміною типу, найменування Товариства та державною реє-

страцією Статуту ПрАТ «Екоугольгруп» наглядовою радою Товариства 
15 травня 2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради Товариства №1 від 
15 травня 2017 р.) прийнято рішення обрати члена Наглядової ради Нові-
кову Галину Сергіївну головою Наглядової ради ПрАТ «Екоугольгруп» на 
строк до 12.05.2020 року. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
28.36837 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - методист. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. По-
садова особа є акцiонером (не є представником акцiонера, не є 
представником групи акцiонерiв, не є незалежним директором). В зв’язку із 
зміною типу, найменування Товариства та державною реєстрацією Статуту 
ПрАТ «Екоугольгруп» Ревізійною комісією Товариства 15 травня 2017 р. 
(Протокол засідання Ревізійної комісії Товариства №1 від 15 травня 2017 р.) 
прийнято рішення обрати члена Ревізійної комісії Фiлiновича Вiктора Мико-
лайовича головою Ревізійної комісії ПрАТ «Екоугольгруп» на строк до 

12.05.2020 року. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Інші посади, які 
обіймала ця особа за останні 5 років, - інженер. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних. Повноваження Душкка Івана 
Олександровича, обраного на посаду директора Публічного акціонерного 
товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» 25.06.2015 
року, вважаються припиненими 15 травня 2017 року в зв’язку прийняттям 
Наглядовою радою ПрАТ «Екоугольгруп» 15 травня 2017 року (Протокол 
засідання Наглядової ради №1 від 15 травня 2017 р.) рішення про обрання 
директора ПрАТ «Екоугольгруп». Душко І. О. володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.05783 %. Підстава прийняття рішення Нагля-
довою радою - зміна типу, найменування Товариства та державна реєстра-
ція Статуту ПрАТ «Екоугольгруп». Душко І.О. непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. На посаді директора Публічного ак-
ціонерного товариства «Баранівське підприємство райагропромтехніка» 
перебував з 25.06.2015 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. В зв’язку із зміною типу, найменування Товариства 
та державною реєстрацією Статуту ПрАТ «Екоугольгруп» наглядовою ра-
дою Товариства 15 травня 2017 р. (Протокол засідання Наглядової ради 
Товариства №1 від 15 травня 2017 р.) прийнято рішення про обрання 
Душкка Івана Олександровича на посаду директора ПрАТ «Екоугольгруп» 
строком на 5 років. Душко І. О. володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.05783 %, протягом останніх 5 років займав посаду дирек-
тора. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. 2.Директор Душко Іван Олександрович 15.05.2017 р.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "РЕСПЕКТ"

2. Код за ЄДРПОУ 22448445
3. Місцезнаходження 65029, Одеса, Князiвська, 15 кв.1
4. Міжміський код, телефон та факс 0487779548 0487123198
5. Електронна поштова адреса respect@respectins.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.respectins.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

II. Текст повідомлення
25 квiтня 2017 року Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ОМСТ «РЕС-

ПЕКТ» (ПРОТОКОЛ № 11 вiд 25.04.2017р.) прийнято рiшення про змiну 

типу Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне 
акцiонерне товариство, та змiну найменування Товариства з: ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТО-
ВАРИСТВО «РЕСПЕКТ» на: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РЕСПЕКТ».

Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-
ну особу, що мiститься в ЄДР - 13.05.2017р.

Повне найменуання акцiонерного товариства до змiни - ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКЕ МУНIЦИПАЛЬНЕ СТРАХОВЕ ТО-
ВАРИСТВО «РЕСПЕКТ»;

Повне найменуання акцiонерного товариства пiсля змiни - ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «РЕСПЕКТ».

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 Сiлов Анатолiй Дмитрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 13.05.2017

(дата)
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

РИСТВО «ПАРФУМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 01552486
3. Місцезнаходження: 03115 м. Київ Святошинська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 490-2297 (044) 490-2298
5. Електронна поштова адреса: klyuchnikova.t@agromat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: patparfum.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 21.04.2017; Найменування уповноваже-

ного органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори 
акціонерів; Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 16.05.2017; Повне наймену-
вання акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «ПАРФУМ»; Повне найменування акціонерного товари-
ства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПАРФУМ».

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

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

Директор  Кобець Сергiй Валерiйович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПАРФУМ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«бАНК бОГУСЛАВ»
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "бАНК бОГУСЛАВ"

2. Код за ЄДРПОУ 34540113
3. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул.

Нижньоюркiвська, 81
4. Міжміський код, телефон та факс 044-454-01-74 / 044-454-01-74
5. Електронна поштова адреса bb@bankboguslav.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.bankboguslav.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення 
На пiдставi рішення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БАНК БОГУСЛАВ» (протокол №67 вiд 16.05.2017р.) в скла-
ді посадових осіб АТ «БАНК БОГУСЛАВ» відбулися наступні зміни:

Призначено членом Правління АТ «БАНК БОГУСЛАВ» начальника 
Управління контролю ризиків з 16 травня 2017 року Михайлюченко Наталію 
Миколаївну (паспорт СН 014991, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в 
м.Києвi 14.09.1995р.) на строк - 3 (три) роки, згідно Статуту АТ «БАНК БО-
ГУСЛАВ». Часткою (пакетом акцій) в статутному капіталі емітента не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади:
- серпень 2008 року – по теперішній час - начальник Управління конт-

ролю ризиків АТ «БАНК БОГУСЛАВ».
Вказані зміни у персональному складі вищевказаних посадових осіб 

емітента відбулись в зв’язку із формування складу Правління Банку. 
ІІІ. Підпис 

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

Голова Правління  Л.П. Заремба
16 травня 2017 року

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«ДОБРА ВОДА»
2. Код за ЄДРПОУ: 24633678
3. Місцезнаходження: с. Млинівці, Зборівський район, Тернопільська 

область 
4. Міжміський код, телефон та факс: (03540) 2-30-42, 2-31-71, 2-30-66 
5. Електронна поштова адреса: info@dobravoda.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.dobravoda.com.ua
7. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення

Згідно з заявою Голови Дирекції від 11.05.2017р. та рішенням загаль-
них зборів від 12.05.2017р. відбулися наступні зміни в складі посадових 
осіб: 

2.1.Згідно заяви від 11.05.2017р. Припинено повноваження Голови 
Дирекції Федоровича Богдана Івановича, який перебував на посаді з 
30.04.2014р. Рішенням загальних зборів від 12.05.2017р. Федоровича 
Богдана Івановича переобрано на посаду Голови Дирекції. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. 

2.2.Згідно з рішенням загальних зборів від 12.05.2017р. припинені по-
вноваження:

- Голови Нагалядової ради Алесандро Паскуале, який перебував на 
посадi з 11.07.2014р. Замість вищевказаної особи на дану посаду обрано 
Федоровича Iвана Петровича Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних;

- Члена Наглядової ради Паскуале Марiї Елени, яка перебувала на 
цiй посадi з 11.07.2014р. Замість вказаної особи на посаду обрано iншого 
члена Наглядової ради - Федорович Лесю Романiвну Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних;

- Члена наглядової ради Марiана Грамати, який перебував на цiй 

посадi з 11.07.2014р. Замість вказаної особи обрано iншого члена нагля-
дової ради - Федорович Дарiю Василiвну Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних;

- Ревiзора Франкiв Мирослави Iванiвни, яка перебувала на цiй посадi 
з 01.05.2012р. Замість вищевказаної особи на посаду нікого не прийнято 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадо-
ва особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

2.3. Рішенням загальних зборів товариства від 12.05.2017р. та Нагля-
дової ради обрано:

- Голову наглядової ради Федоровича Iвана Петровича термiном на 
3  роки. Протягом останнiх 5 рокiв Федорович Iван Петрович працював у 
ВКНЗ ЛОР «Львiвський iнститут медсестринства iм. А.Крупинського» на 
посадi викладача. Посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних.

- Члена наглядової ради Федорович Дарiю Василiвну термiном на 
3  роки. Протягом останнiх 5 рокiв Федорович Дарiя Василiвна працюва-
ла у Iнститутi бiологiї клiтини НАН України на посадi провiдного наукового 
спiвробiтника вiддiлу молекулярної генетики i бiотехнологiї. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

- Члена наглядової ради Федорович Лесю Романiвну термiном на 
3  роки. Останнi 5 рокiв Федорович Леся Романiвна працювала в 
Львiвському обласному госпiталi iнвалiдiв вiйни та репресованих iм. 
Ю.Липи на посадi анастезiолога. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

- Голову Дирекцiї Федоровича Богдана Iвановича строком на 3 роки. 
Протягом останнiх 5 рокiв працював Директором ТзОВ «Агрокультура Ро-
гатин» та Головою Дирекцiї ПрАТ «ДОБРА ВОДА» (з 30.04.2014 по 
11.05.2017р.). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

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

Голова Дирекції 
ПрАТ «ДОбРА ВОДА»  Федорович б.І.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОбРА ВОДА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МЕНААГРОПОСТАЧ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00909325
3. Місцезнаходження: 15600, Чернiгiвська обл., м. Мена, вул.8-го бе-

резня, буд. 22
4. Міжміський код, телефон та факс: 0464421850 0464421850
5. Електронна поштова адреса: mail@menapost.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
II. Текст повідомлення

В зв’язку з закінченням терміну повноважень директора рішеннямНа-
глядової ради 12.05.2017 прийнято рішення про переобрання на посаду 
Дорошенка Павла Ігоровича, паспорт НК № 605332 виданий 21.01.1999 
Менським РВ УМВС в Чернiгiвськiй областi, володіє 0,002761 % акцій АТ. 
Посадова особа до вiдповiдальностi за посадовi та кримiнальнi злочини 
не притягалась.Переобрано на 3 роки. 

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

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

Директор  Дорошенко П.І.

Відомості  
про зміну типу акціонерного товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІННИЦЯОбЛПОСТАЧ»,

код ЄДРПОУ 01880569, місцезнаходження: 21029, м.Вінниця, вул. 
Хмельницьке шосе 114/2, тел./факс (0432) 511244, електронна 

поштова адреса par@01880569.pat.ua, власний вебсайт в мережі 
Інтернет – http://www. 01880569.pat.ua

1.Тип дати вчинення дії: дата державної реєстрації відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному ре-
єстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських форму-
вань. 2. Дата вчинення дії (реєстрації): 15 травня 2017 року . 3. Дата при-
йняття рішення: 27 квітня 2017 року. 4. Найменування уповноваженого 
органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Річні загальні збори ак-
ціонерів Товариства. 5. Повне найменування акціонерного товариства до 
змін: Публічне акціонерне товариство «Вінницяоблпостач». 6. Повне на-
йменування акціонерного товариства після змін: Приватне акціонерне то-
вариство «Вінницяоблпостач».

Відповідно до рішення річних загальних зборів акціонерів товариства 
від 27 квітня 2017 року прийнято рішення про зміну типу акціонерного то-
вариства з публічного на приватне, а саме Приватне акціонерне товари-
ство ««Вінницяоблпостач». Директор Думанська С.П. пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що він 
несе відповідальність згідно із законодавством.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

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

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

СТВО ШВЕйНА ФАбРИКА «ВОРОНІН»
2. Код за ЄДРПОУ 00309252
3. Місцезнаходження 01033 м. Київ Голосіївський район вул. Коро-

ленківська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (044)-2871024289-85-27
5. Електронна поштова адреса info@voronin.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://jscvoronin.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій

2. Текст повідомлення
15.05.2017р. до ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ШВЕЙ-

НА ФАБРИКА «ВОРОНІН» відповідно до ст.65 Закону України «Про акці-

онерне товариство» надійшло повідомлення про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, у зв’язку з чим:

- частка акціонера фізичної особи зменшилась з 14 443 штук акцій 
(7,209% від загальної кількості акцій або 7,855% від загальній кількості 
голосуючих акцій) до 0 штук акцій (0% загальної кількості акцій або 0% 
від загальній кількості голосуючих акцій);

- частка акціонера юридичної особи TОВ «МИХАЙЛО ВОРОНІН 
КИЇВ  – НЬЮ-ЙОРК» (місцезнаходження м. Київ, вул. Жилянська, 54, 
01033, код 20010555) зменшилась з 110 859 штук акцій (55,335% від за-
гальної кількості акцій або 60,2930% від загальній кількості голосуючих 
акцій) до 0 штук акцій (0% від загальної кількості акцій або 0% від загаль-
ній кількості голосуючих акцій);

- частка акціонера фізичної особи збільшилась з 0 штук акцій (0% від 
загальної кількості акцій або 0% від загальній кількості голосуючих акцій) 
до 125 302 штук акцій (62,5447% від загальної кількості акцій або 68,148% 
від загальній кількості голосуючих акцій).

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

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

Голова Правління бодрова В.М. підпис, м. п. 16.05.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ШВЕйНА ФАбРИКА «ВОРОНІН»

Повідомлення 
 про виникнення особливої інформації  

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 
товариство "Одеський 
припортовий завод"

2. Код за ЄДРПОУ 00206539
3. Місцезнаходження 65481 Одеська обл., мiсто 

Южне Заводська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (48) 758-6009/758-6008
5. Електронна поштова адреса office@opz.odessa.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://opz.odessa.net/

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

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради АТ «ОПЗ» вiд 12.05.2017 р. Головою Нагля-

дової ради Товариства обрано Асташева Євгена Вiкторовича - представни-
ка акцiонера Товариства, юридичної особи - Фонду державного майна 
України на строк до наступних загальних зборiв. Пропозицiя внесена 
акцiонером - Фондом державного майна України, якому належить 

795083903 шт. простих iменних акцiй. Не має простих iменних акцiй Това-
риства. Рiк народження – 1962. Освiта вища. У 1984 роцi закiнчив Київське 
вище iнженерне радiотехнiчне училище за спецiальнiстю «Iнженер 
радiоелектронiки»; у 2011 – Харкiвський iнститут бiзнесу та менеджменту 
за фахом «фiнансова та кредитна дiяльнiсть», квалiфiкацiя - «спецiалiст з 
фiнансiв». Мiсце роботи - Фонд державного майна України, посада - дирек-
тор Департаменту. Стаж роботи - 34 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи 
протягом останнiх п’яти рокiв: з 2016 по теперiшнiй час - директор Департа-
менту Фонду державного майна України; з 2011 по 2016 начальник 
управлiння Фонду державного майна України. Вiдсутня непогашена 
судимiсть. Вiдсутня заборона обiймати певнi посади/або займатись пев-
ною дiяльнiстю. Не є незалежним директором та афiлiйованою особою 
Товариства. Акцiонерiв Товариства, якi є афiлiйованими особами Асташе-
ву Є.В., немає. Керуючись ч. 2 ст. 32 Конституцiї України, особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

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 Назаренко Сергiй Миколайович
Т.в.о. Голови Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.15
(дата)

ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИй ПРИПОРТОВИй ЗАВОД”
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПРИ-

ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗА-
ЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ». 2. Код за ЄДРПОУ: 01273711. 3. 
Місцезнаходження: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Порошко-
ва, 2. 4. Міжміський код, телефон та факс: (04594) 5-44-05 6-20-50. 5. 
Електронна поштова адреса: bzbk@emitent.net.ua. 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://01273711.smida.gov.ua/db/xml/
irregular/98454. 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну 
типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення: Дата прийняття рішення: 28.04.2017р. 
Найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв від-
повідне рішення: загальні збори акціонерів. Дата державної реє-
страції відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в ЄДР: 15.05.2017р. Повне найменування акціонерного 
товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ». Повне 
найменування акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗО-
БЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

III. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовір-
ність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона 
несе відповідальність згідно із законодавством. 2. Голова правлін-
ня – Падій М.О., 16.05.2017р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«бРОВАРСЬКИй ЗАВОД ЗАЛІЗОбЕТОННИХ КОНСТРУКЦІй»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 

ПРАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3

4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-
tivnye-dokumenty/

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

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

із законодавством. 
2. Генеральний директор Бергеман Г.В. 

15.05.2017

Дата
прийняття
рішення

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної

особи

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

15.05.2017 обрано
Голова

Наглядової
ради

Мар’янчук Олександр
Олександрович (представник
акціонера  PALMROSE B.V.)

д/в  0

Зміст інформації: У зв'язку з припиненням 12.05.2017 повноважень Голови Наглядової ради Товариства   Рибалко Олександра Анатолійовича (пред-
ставник акціонера PALMROSE B.V.) та призначенням 12.05.2017 нового члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера PALMROSE B.V.
Мар'янчука Олександра Олександровича, Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 15.05.2017 прийнято рішення (Протокол Наглядової ради від
15.05.2017) обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" Мар'янчука Олександра Олександровича (представник акціонера PALMROSE B.V.)
на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала посадова особа: ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ IМ.
ПЕТРОВСЬКОГО", начальник бюро економіки допоміжних цехiв, маржинального аналізу та калькулювання планово-економічного відділу фінансової
дирекції; начальник відділу бюджетного планування та аналізу фінансової дирекції; ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", директор фінансовий. Посадова особа не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 
ПАТ "ХАРКІВХОЛОДМАШ"

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

РИСТВО "ХАРКІВХОЛОДМАШ" 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14307966.    3. Місцезнаходження  61037, Харкiв, вул.Плеханiвська, буд
117.   4. Міжміський код, телефон та факс (057) 739 22 33.   5. Електрон-
на поштова адреса  info@holodmash.pat.ua.      6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації  http://www.holodmash.pat.ua 7. Вид особливої інформації:  Відо-
мості про прийняття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2017 р. було прийнято рiшення

про виплату дивiдендiв, а саме:нерозподiлений прибуток Товариства за
2016 р. у сумi 1 400 000,00 грн. направити на виплату дивiдендiв по прос-
тим акцiям Товариства; затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується
акцiонерам на одну просту акцiю Товариства - 0,07 грн. (нуль грн. 07 коп.)
(у тому числi податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр). 

Наглядовою радою Товариства 12.05.2017 р. було прийнято рiшення
про порядок та строки виплати дивiдендiв:

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв - 29 травня 2017р.

Дата початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2017 року.
Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття

загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiден-
дiв, тобто до 21 жовтня 2017 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi
Товариства у 2016 р. виплачуються через депозитарну систему України
шляхом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю Ук-
раїни на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування
договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитар-
них установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми
дивiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм осо-
бам, що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження кош-
тiв на рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.                   

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

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

Директор А.І.Коренев 15.05.2017 р. 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 

«Екоугольгруп»
2. Код за ЄДРПОУ 03739125
3. Місцезнаходження 12700, Житомирська область, 

м. Баранiвка, 
вул.Першотравенська, буд. 30

4. Міжміський код, телефон та факс 04144 42413 42036
5. Електронна поштова адреса barrapt@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.brapt.ho.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерно-
го товариства

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про зміну типу акціонерного товариства з публічного акціонер-

ного товариства на приватне акціонерне товариство прийнято 12 травня 
2017 року загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товари-
ства «Баранівське підприємство райагропромтехніка».

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР – 13 травня 2017 року. Повне найменування 
акціонерного товариства до зміни – Публічне акціонерне товариство «Ба-
ранівське підприємство райагропромтехніка». Повне найменування акціо-
нерного товариства після зміни – Приватне акціонерне товариство «Екоу-
гольгруп».

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

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

2.Директор         Душко Іван Олександрович  15.05.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКОУГОЛЬГРУП»

 На виконання вимог статті 82 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСА-
ХАРЧОРЕММАШ», код за ЄДРПОУ 00383834, місцезнаходження: 
65013, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.197, (далі — Товариство) по-
відомляє про ухвалення на загальних зборах акціонерів Товариства, що 
відбулись «30» квітня 2017 року об 11.00 годин за адресою: м.Одеса, 
пр. Шевченка, 2, каб.202, рішення про припинення Товариства шляхом 
перетворення у товариство з додатковою відповідальністю, про затвер-
дження плану, порядку та умов здійснення перетворення, порядку, умов 
та строків конвертації (обміну) акцій Товариства на частки у статутному 
капіталі товариства - правонаступника та про обрання комісії з припинен-
ня акціонерного Товариства. 

Строк пред’явлення вимог кредиторів протягом двох місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної 
особи. 

Захист прав кредиторів при перетворенні Товариства здійснюється 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

Довідки за телефоном 048 7284085

ПАТ «АГРЕГАТ», 
код ЄДРПОУ 00238629, адреса: 84105, Донецька область,  

м. Слов'янськ, вул. Вiдродження, 1, тел. (06262) 38156
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента: 

Згідно рішення наглядової ради, протокол № 5 від 15.05.2017р. 
призначено на посаду члена правління Шейко Віталія Олександрови-
ча, паспорт ВС 457887, виданий Слов'янським МВ УМВС України у 
Донецькiй області 22.09.2000р., який не є акціонером Товариства. 
Термін повноважень 3 роки. Посади, які займав протягом останніх  
5 років: ПАТ «Агрегат»- інженер з виробництва, заступник голови 
правління з виробництва. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься в повідомленні та визнає, що несе відповідальність згід-
но з законодавством.

В.о. голови правління  Пєнзова I.В.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації 

ПРАТ «ЄВРАЗ ДМЗ»
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЄВРАЗ  ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, буд.3

4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-83-01 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Andrej.Luchaninov@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет,  яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korpora-
tivnye-dokumenty/

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

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

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

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

із законодавством. 
2. Генеральний директор Бергеман Г.В. 

15.05.2017

Дата
прийняття
рішення

Зміни (призначено,
звільнено, обрано або

припинено повноваження)
Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або
повне найменування юридичної

особи

Паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)
або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в
статутному капіталі

емітента (у відсотках)

15.05.2017 обрано
Голова

Наглядової
ради

Мар’янчук Олександр
Олександрович (представник
акціонера  PALMROSE B.V.)

д/в  0

Зміст інформації: У зв'язку з припиненням 12.05.2017 повноважень Голови Наглядової ради Товариства   Рибалко Олександра Анатолійовича (пред-
ставник акціонера PALMROSE B.V.) та призначенням 12.05.2017 нового члена Наглядової ради Товариства - представника акціонера PALMROSE B.V.
Мар'янчука Олександра Олександровича, Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" 15.05.2017 прийнято рішення (Протокол Наглядової ради від
15.05.2017) обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ" Мар'янчука Олександра Олександровича (представник акціонера PALMROSE B.V.)
на строк до дати проведення наступних річних Загальних зборів Товариства. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Інші посади, які обіймала посадова особа: ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ IМ.
ПЕТРОВСЬКОГО", начальник бюро економіки допоміжних цехiв, маржинального аналізу та калькулювання планово-економічного відділу фінансової
дирекції; начальник відділу бюджетного планування та аналізу фінансової дирекції; ПрАТ "ЄВРАЗ ДМЗ", директор фінансовий. Посадова особа не на-
дала згоду на розкриття паспортних даних.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації 
ПАТ "ХАРКІВХОЛОДМАШ"

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

РИСТВО "ХАРКІВХОЛОДМАШ" 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
14307966.    3. Місцезнаходження  61037, Харкiв, вул.Плеханiвська, буд
117.   4. Міжміський код, телефон та факс (057) 739 22 33.   5. Електрон-
на поштова адреса  info@holodmash.pat.ua.      6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації  http://www.holodmash.pat.ua 7. Вид особливої інформації:  Відо-
мості про прийняття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв 21.04.2017 р. було прийнято рiшення

про виплату дивiдендiв, а саме:нерозподiлений прибуток Товариства за
2016 р. у сумi 1 400 000,00 грн. направити на виплату дивiдендiв по прос-
тим акцiям Товариства; затвердити розмiр дивiдендiв, що виплачується
акцiонерам на одну просту акцiю Товариства - 0,07 грн. (нуль грн. 07 коп.)
(у тому числi податок з доходiв фiзичних осiб та вiйськовий збiр). 

Наглядовою радою Товариства 12.05.2017 р. було прийнято рiшення
про порядок та строки виплати дивiдендiв:

Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiден-
дiв - 29 травня 2017р.

Дата початку строку виплати дивiдендiв - 01 червня 2017 року.
Дивiденди виплачуються протягом 6 (шести) мiсяцiв з дня прийняття

загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення про виплату дивiден-
дiв, тобто до 21 жовтня 2017 р.

Порядок виплати дивiдендiв: Дивiденди за результатами дiяльностi
Товариства у 2016 р. виплачуються через депозитарну систему України
шляхом перерахування належних коштiв Нацiональному депозитарiю Ук-
раїни на рахунок, вiдкритий у Розрахунковому центрi з обслуговування
договорiв на фiнансових ринках для зарахування на рахунки депозитар-
них установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентiв.

Товариство здiйснює виплату дивiдендiв шляхом виплати всiєї суми
дивiдендiв у повному обсязi або кiлькома частками пропорцiйно всiм осо-
бам, що мають право на отримання дивiдендiв, по мiрi надходження кош-
тiв на рахунок Товариства у межах строку виплати дивiдендiв.                   

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

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

Директор А.І.Коренев 15.05.2017 р. 

ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОбЛЕНЕРГО»
Повідомляємо, що оригінал Свідоцтва про реєстрацію випуску ак-

цій (реєстраційний № 485/1/10, дата видачі 13 травня 2011 року), ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яке 
належить Публічному акціонерному товариству «Енергопостачальна 
компанія «Херсонобленерго», втрачено.

Правління ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

ТОВАРИСТВО «ГІДРОСИЛА МЗТГ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00235814.
3. Місцезнаходження: вул. Індустріальна, 59, м. Мелітополь, Запорізька 

область, 72316
4. Міжміський код, телефон та факс: (0619) 42-21-09, 44-08-70; 

(0619)  42-21-09
5. Електронна поштова адреса: tivanova@mztg.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: hydrosilamztg.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-

ложення №2826: прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення:
1). Рішенням Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Гідро-

сила МЗТГ» від 15.05.2017 року (Протокол №124) схвалено вчинення значного 
правочину (Постачання чавунних відливок Публічному акціонерному товари-
ству «Гідросила МЗТГ»). Предмет правочину: Постачання чавунних відливок 
Публічному акціонерному товариству «Гідросила МЗТГ» від Приватного акціо-
нерного товариства «Металит». Ринкова вартість майна або послуг, що є 
предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 34 500 тис. 
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 
148 117 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності (у відсотках): 23,2924 %. Додаткові критерії для віднесен-
ня правочину до значного правочину не передбачені законодавством, Стату-
том Публічного акціонерного товариства «Гідросила МЗТГ» не передбачені.

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 – Генеральний директор 
ПАТ «Гідро сила МЗТГ» І.Я. Сидорчук. 15.05.2017 року.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛЬВА» (Місцезна-
ходження товариства: 04209, м. Київ, вул. Богатирська, буд. 12) (далі-
Товариство) повідомляє про проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства 19 червня 2017 року о 09.00 за адресою: 
м.  Київ, вул. богатирська, буд. 12, кабінет керівника №1. Реєстра-
ція акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах від-
будеться 19 червня 2017 року з 08.45 до 09.00 за місцем проведення 
загальних зборів акціонерів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у загальних зборах: 13 червня 2017 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії. 
2. Обрання Голови та Секретаря зборів. 
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних збо-

рів. 
4. Затвердження передавального акту.
5. Визначення уповноважених осіб, які повинні підписати установчі 

документи товариства з обмеженою відповідальністю – правонаступ-
ника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: 23493850.infosite.com.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати 
проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го загальних зборів за адресою: м. Київ, вул. Богатирська, буд. 12, ка-
бінет керівника №1, в робочі дні: понеділок - п’ятниця з 9-00 до 11-00, 
а в день проведення – також у місці їх проведення. Посадова особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - 
Генеральний директор Власюк Петро Петрович. Телефон для дові-
док: (044) 4124155. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАЛЬВА»

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



№91, 17 травня 2017 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІбОПРИйМАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

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

1.Повне найменування емітента:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІбОПРИйМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».2.Код за 
ЄДРПОУ :00954478.3. Місцезнаходження :09800 м. Тетіїв вул. Київська, 
буд.27.4.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації:http://patthpp.informs.net.
ua/.5.Вид особливої інформації:Відомості про зміну типу акціонерного то-
вариства.

II. Текст повідомлення 
Дата прийняття рішення: 20.04.2017.Найменування уповноваженого 

органу емітента, що прийняв відповідне рішення: Загальні збори акціоне-
рів. Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юри-
дичну особу, що містяться в ЄДР: 13.05.2017. Повне найменування акціо-
нерного товариства до зміни:ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОАВАРИСТВО 
«ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».Повне наймену-
вання акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
АВАРИСТВО «ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Генеральний директор  Лисиця В.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"

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

ТВО "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393079
3. Місцезнаходження: 51909, м. Кам`янське, вул. Вячеслава Чорново-

ла,1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0569-56-52-32 0569-56-52-29
5. Електронна поштова адреса: Sekretar.yuzkoks@evraz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukr.evraz.com/fin-info/korporativ-
nye-dokumenty-bk/

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

II. Текст повідомлення
У зв'язку з припиненням 12.05.2017 повноважень Голови Наглядової ра-

ди Товариства Рибалко Олександра Анатолiйовича (представник акцiонера
PALMROSE B.V.) та призначенням 12.05.2017 нового члена Наглядової ра-
ди Товариства - представника акцiонера PALMROSE B.V. Мар'янчука Олек-
сандра Олександровича, Наглядовою радою ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС"
15.05.2017 прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради вiд 15.05.2017)
обрати Головою Наглядової ради ПрАТ "ЄВРАЗ ЮЖКОКС" Мар'янчука
Олександра Олександровича (представник акцiонера PALMROSE B.V.) на
строк до дати проведення наступних рiчних Загальних зборiв Товариства.
Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має. Iншi посади, якi
обiймала посадова особа: ПАТ "ЄВРАЗ - ДМЗ IМ. ПЕТРОВСЬКОГО", на-
чальник бюро економiки допомiжних цехiв, маржинального аналiзу та каль-
кулювання планово-економiчного вiддiлу фiнансової дирекцiї; начальник
вiддiлу бюджетного планування та аналiзу фiнансової дирекцiї; ПрАТ "ЄВ-
РАЗ ДМЗ", директор фiнансовий. Посадова особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних.

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 Кошкаров Денис Анатолiйович 15.05.2017 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНС-
ТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИ-
КА"

2. Код за ЄДРПОУ: 01416760
3. Місцезнаходження: 49005, м. Днiпро, вул. Сiмферопольська, буд.21
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 46-54-46 (0562) 46-54-46
5. Електронна поштова адреса: ma@metauto.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.ma.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
2. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "Металургавтоматика" від
12.05.2017р. (Протокол засідання Наглядової ради № 7 від 12.05.2017р.),
у зв'язку з реорганiзацiєю виконавчого органу Товариства в одноособо-
вий, припинено повноваження наступних посадових осіб:

1. Голова Правління-директор Шакiров Володимир Хайдарович, воло-
діє 0.0001 % статутного капіталу емітента. Строк, протягом якого перебу-
вав на посаді 6 рокiв. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа не має. Товариство не має згоди посадової осо-
би на розкриття паспортних даних.

2. Член Правління Супруненко Володимир Анатолійович, акціями емі-
тента не володіє. Строк, протягом якого перебував на посаді 4 місяці. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не
має. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних
даних.

3. Член Правління Шуваєва Оксана Василівна, акціями емітента не во-
лодіє. Строк, протягом якого перебувала на посаді 4 місяці. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Това-
риство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

4. Член Правління Сідельникова Ірина Анатоліївна, акціями емітента
не володіє. Строк, протягом якого перебувала на посаді 4 місяці. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.
Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ППКІ "Металургавтоматика" від
12.05.2017р. (Протокол засідання Наглядової ради № 7 від 12.05.2017р.)
обрано на посаду Директора ПрАТ "ППКІ "Металургавтоматика" Шакiрова
Володимира Хайдаровича, володіє 0.0001 % статутного капіталу емітен-
та. Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв:
Голова Правлiння-директор ПАТ "ППКI "Металургавтоматика". Термiн
призначення посадової особи до прийняття рiшення Наглядовою радою
Товариства про припинення повноважень. Товариство не має згоди поса-
дової особи на розкриття паспортних даних.

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

містяться у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність
згідно із законодавством.

3.2. Директор Шакіров Володимир Хайдарович, 13.05.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУК-

ТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ 
"МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ
"МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"

2. Код за ЄДРПОУ: 01416760
3. Місцезнаходження: 49005, м. Днiпро, вул. Сiмферопольська, буд.

21
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 46-54-46 (0562) 46-54-46
5. Електронна поштова адреса: ma@metauto.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.ma.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонер-

ного товариства.
2. Текст повідомлення

Загальними зборами ПАТ "ППКI "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА"
04.04.2017 року прийнято рiшення (протокол №21 вiд 04.04.2017р.) про
змiну типу акцiонерного товариства. Дата державної реєстрацiї вiдпо-
вiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в Єдино-
му державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та
громадських формувань: 12.05.2017 року. Повне найменування акцi-
онерного товариства до змiни ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОЕКТНИЙ I ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "МЕТА-
ЛУРГАВТОМАТИКА". Повне найменування акцiонерного товариства пiс-
ля змiни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОЕКТНИЙ I ПРО-
ЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ "МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА".

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

що містяться у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Директор 
Шакіров Володимир Хайдарович

13.05.2017 р.
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ПУбЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДОбАНК» 
на виконання п.6.48. Статуту ПАТ «КРЕДОбАНК» повідомляє, що Річні 

Загальні Збори акціонерів ПАТ «КРЕДОбАНК» 27 квітня 2017 р. 
прийняли рішення з наступних питань:

№ 
питання 
порядку 
денного

Назва питання 
порядку денного

Прийняте рішення з питання порядку 
денного

1 Затвердження 
кількісного складу і 
вибори лічильної 
комісії.

1. Визначити, що лічильна комісія 
складається з чотирьох осіб. 
2. Обрати членами лічильної комісії 
наступних осіб:
Мацієвського Вʼячеслава Миколайовича;
Багрія Назара Івановича;
Матвійчука Миколу Олеговича;
Гапу Анну Андріївну.

2 Розгляд звіту 
Ревізійної Комісії 
Банку про її 
діяльність у 2016 
році.

Затвердити звіт Ревізійної комісії Банку 
про її діяльність у 2016 р.

3 Затвердження 
висновку Ревізійної 
Комісії Банку щодо 
річного фінансового 
звіту Банку за 2016 
рік і звіту Правління 
про діяльність Банку 
у 2016 році.

Затвердити висновок Ревізійної комісії 
Банку щодо річного фінансового звіту 
банку за 2016 рік і звіту Правління про 
діяльність Банку у 2016 році.

4 Розгляд звіту 
Спостережної Ради 
Банку про її 
діяльність у 2016 
році.

Затвердити звіт Спостережної Ради 
Банку про її діяльність у 2016 році разом 
з рекомендаціями для річних Загальних 
зборів акціонерів стосовно затвердження 
річного фінансового звіту Банку і звіту 
Правління Банку про діяльність  
ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

5 Розгляд звіту 
Правління про 
діяльність ПАТ 
«КРЕДОБАНК» у 
2016 році.

Затвердити звіт Правління про діяльність 
ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 році.

6 Розгляд і затвер-
дження річного 
фінансового звіту 
ПАТ «КРЕДОБАНК» 
за 2016 рік разом з 
висновком зовніш-
нього аудитора.

Затвердити річний фінансовий звіт  
ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 рік разом з 
висновком аудитора Приватного 
акціонерного товариства «КПМГ Аудит», 
у яких вказано:
- валюта балансу – 11 004,6 млн. грн.,
- чистий прибуток – 263,8 млн. грн.

7 Розгляд і затвер-
дження консолідова-
ного фінансового 
річного звіту ПАТ 
«КРЕДОБАНК» за 
2016 рік разом з 
висновком зовніш-
нього аудитора.

Затвердити консолідований фінансовий 
річний звіт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2016 
рік разом з висновком аудитора Приватне 
акціонерне товариство «КПМГ Аудит», у 
яких вказано:
- валюта балансу – 11 085 млн. грн.,
- чистий прибуток – 201,1 млн. грн.

8 Розподіл прибутку 
ПАТ «КРЕДОБАНК» 
за 2016р.

Затвердити розмір прибутку ПАТ 
«КРЕДОБАНК» за 2016 рік в сумі  
263 770 770,26 грн. та направити його на 
покриття збитків минулих років.

9 Затвердження змін 
та доповнень до 
Положення про 
Спостережну Раду 
ПАТ «КРЕДОБАНК».

Затвердити зміни та доповнення до 
Положення про Спостережну Раду  
ПАТ «КРЕДОБАНК».

10 Затвердження змін 
та доповнень до 
Положення про 
Ревізійну Комісію 
ПАТ «КРЕДОБАНК».

Затвердити зміни та доповнення до 
Положення про Ревізійну Комісію  
ПАТ «КРЕДОБАНК»

11 Затвердження змін 
та доповнень до 
Положення про 
Правління ПАТ 
"КРЕДОБАНК".

Затвердити зміни та доповнення до 
Положення про Правління ПАТ «КРЕДО-
БАНК».

12 Про припинення 
повноважень членів 
Спостережної Ради 
ПАТ "КРЕДОБАНК".

Припинити повноваження усіх членів 
Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК".

13 Обрання членів Спо-
стережної Ради ПАТ 
"КРЕДОБАНК".

Членами Спостережної Ради  
ПАТ «КРЕДОБАНК» в результаті 
кумулятивного голосування обрано:
Якуба Папєрскі; Яна Емерика Росьцішев-
ського; Макса Крачковського; Марціна 
Моша; Марека Щесняка; Маґдалєну 
Косьміцку; Чухрай Наталію Іванівну; 
Кльобу Лева Гнатовича

14 Затвердження умов 
договорів з членами 
Спостережної Ради 
ПАТ "КРЕДОБАНК" 
та визначення 
особи, повноваженої 
підписувати від імені 
ПАТ "КРЕДОБАНК" з 
ними договори.

1. Погодити укладання з членами 
Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» 
цивільно-правових договорів на 
наступних умовах: 
- Члени Спостережної Ради, діючи 
колегіально, захищають права акціоне-
рів, а також здійснюють контроль і 
регулювання діяльності Правління  
ПАТ «КРЕДОБАНК» відповідно до 
українського законодавства, норм 
Статуту та Положення про Спостережну 
Раду ПАТ «КРЕДОБАНК». 
- Члени Спостережної Ради виконують 
свої функції безоплатно, крім незалежних 
членів Спостережної Ради, яким 
компенсуються витрати на переїзд та 
проживання, пов’язані із участю в 
засіданнях Спостережної Ради, а також 
виплачується винагорода в розмірі:
12 000 грн. – за участь у розгляді і 
прийнятті рішень на кожному засіданні 
Спостережної Ради, в якому незалежний 
член Спостережної Ради брав участь та 
голосував, у т.ч. при проведенні 
засідання Спостережної Ради у формі 
телеконференції;
2 000 грн. – за участь у кожному засіданні 
комітету Спостережної Ради, в якому 
незалежний член Спостережної Ради 
брав участь, у т.ч. при проведенні 
засідання у формі телеконференції;
2 000 грн. – за кожне розглянуте та прого-
лосоване незалежним Членом Спосте-
режної Ради рішення, яке приймалось 
шляхом проведення заочного голосуван-
ня (прийняття рішення у робочому 
порядку).
2. Доручити Польському акціонерному 
банку «Загальна ощадна каса» (PKO BP 
SA) укласти від імені ПАТ «КРЕДОБАНК» 
договори з Членами Спостережної Ради 
ПАТ «КРЕДОБАНК».

Голова Правління ПАТ «КРЕДОбАНК»  Ґ. Шатковскі

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АТ «СВIТАНОК»

2. Код за ЄДРПОУ: 03062220
3. Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул.Толстого, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 235-23-49, 234-61-88
5. Електронна поштова адреса: svitanokofice@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 03062220.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «АТ «Світанок» від 15.05.2017р. (Про-

токол №14) призначено тимчасово (на строк до призначення постійного 
члена правління) на посаду член Правління – Петров Володимир Костян-
тинович. Інші посади, які обіймав протягом останніх п’яти років: коментант 
ПрАТ «АТ «Світанок». Розмір пакета акцій 0,00% в статутному капiталi 
емiтента. Посадова особа згоду на розкриття паспортних даних не надала. 
Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством Голова Правління Л.М.Войтенко, 15.05.2017р.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВО-
МОСКОВСЬКЕ РАйОННЕ ВИРОбНИЧЕ ПІДПРИЄМ-
СТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» ідентифікаційний код 00903191) по-
відомляє, що 15.05.2017 р. Товариством самостійно виявлено технічну 
помилку у повідомленні про виникнення особливої інформації емітента 
«Відомості про зміну складу посадових осіб емітента» (щодо інформації 
про те, чи є обраний член Наглядової ради Товариства акціонером чи 
представником акціонера), яка виникла 27.04.2017 р. Виправлена інфор-
мація: обраний членом Наглядової ради Товариства Фрейдін Олексій Ва-
лерійович є представником акціонера Коваленка Володимира Васильови-
ча (володіє 0,1145 % у статутному капіталі Товариства), обраний членом 
Наглядової ради Товариства Гайко Вячеслав Анатолійович обраний з чис-
ла акціонерів, обрана членом Наглядової ради Товариства Токар Наталія 
Іванівна обрана з числа акціонерів.

Повідомлення про виникнення особливої інформації було опублікова-
не в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку» № 82 (2587) від 03.05.2017 р.

Інша інформація, зазначена в повідомленні, є вірною. 

Інформація  
про прийняття рішення про зміни у складі посадових осіб 

ПРАТ «ЛЬВІВСЬКИй ІЗОЛЯТОРНИй ЗАВОД», 
код ЄДРПОУ – 00111159, 79066, м. Львів, вул. Зелена, 301

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства від 
16.05.2017 року, обрано Голову наглядової ради Товариства Хомяк 
Юрiй Олександрович, паспорт КА 964053, виданий 10.11.2002 р 
Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй обл. Обрано стро-
ком на 3 роки. Частка акцiонера в статутному капiталi 0,000071 % , що 
становить 10 грн. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi зло-
чини не має.

ПрАТ «ЛЬВІВСЬКИй ІЗОЛЯТОРНИй ЗАВОД»

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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

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 «ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»
2. Код за ЄДРПОУ 14312134
3. Місцезнаходження 04116 м.Київ, вул.Ванди Василевської, 27/29
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236 90 22 (044) 236 90 23
5. Електронна поштова адреса electronprylad@linet.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації electronprylad.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про обрання Холоднової Ірини Петрівни Головою Наглядової 

ради прийнято Наглядовою радою ПАТ «НТК «Електронприлад» (Протокол 
засідання № 1-2017р. від 15.05.2017 р.) Рішення засідання Наглядової ради 

не містить обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб. Хо-
лоднова Ірина Петрівна не надала згоди на оприлюднення паспортних да-
них. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який обрано особу: до припинення повноважень. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: до 2016 року 
головний спеціаліст ФДМУ, до теперішнього часу заступник начальника від-
ділу ФДМУ. Посадова особа є представником акціонера Товариства - ФДМУ, 
якому належить пакет 91,767% акцій Товариства (6226310 грн.).

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 В.П.Дробінов
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.15
(дата)

ПАТ «НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУбЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"КОМЕРЦIйНИй бАНК 
"ФIНАНСОВИй ПАРТНЕР"

2. Код за ЄДРПОУ 38322199
3. Місцезнаходження 04107 м. Київ вул. Лук'янiвська, 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 364-11-78 044 462-52-23

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

www.bank-fp.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Спостережна Рада ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (Протокол 

засiдання вiд 12 травня 2017 року), керуючись законодавством України та 
Статутом Товариства встановила:

1. дату складання перелiку 26 травня 2017 року осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв згiдно Протоколу рiчних загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» вiд 25 квiтня 2017 року (Протокол 
рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» вiд 
25.04.2014 року);

2. Виплату дивiдендiв здiйснити в обсязi 14,24 грн. (чотирнадцять гри-
вень 24 копiйки) в розрахунку на 1 просту iменну акцiю в строк з 26.05.2017 
року по 25.09.2017 року;

3. Затвердити наступний порядок виплати дивiдендiв:
- Дивiденди виплачувати виключно грошовими коштами згiдно з 

перелiком акцiонерiв, складеним на 26.05.2017 року;
- Дивiденди виплачувати в повному обсязi шляхом перерахування 

коштiв, що пiдлягають виплатi, на поточнi рахунки акцiонерiв з урахуван-
ням утримання всiх податкiв i зборiв передбачених чинним законодавством 
України;

4. Уповноважити Голову Спостережної ради ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» здiйснити всi необхiднi дiї для повiдомлення осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв способом, передбаченим Статутом Това-
риства.

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 Адамчук Ольга Дмитрiвна
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.05.15
(дата)

1. ПАТ АГРЕГАТ 29
2. ПРАТ АТ «СВІТАНОК» 34
3. ПАТ БАНК БОГУСЛАВ 27
4. ПАТ БЕРИСЛАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 17
5. ТОВ БЕТОН СЕРВІС 19
6. ПРАТ БОРИСЛАВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД 33
7. ПРАТ БРОВАРСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 29
8. ТОВ БУДЖИТЛОСТАНДАРТ 20
9. ПРАТ БУДІВЕЛЬНА ФІРМА «МИКОЛАЇВБУД» 33

10. ТОВ БУДСПЕЦСЕРВІС 23
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11. ПРАТ БУДТРАНССЕРВІС 25
12. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ЗАВОД ФРУКТОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ І ВИН 33
13. ПРАТ ВІННИЦЯОБЛПОСТАЧ 28
14. ПАТ ГІДРОСИЛА МЗТГ 30
15. ПАТ ГЛУХІВСЬКИЙ ЗАВОД «ЕЛЕКТРОПАНЕЛЬ» 18
16. ПРАТ ГОЛОВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО ПО ГРУНТООБРОБНИХ МАШИНАХ 21
17. ПРАТ ДОБРА ВОДА 27
18. ПРАТ ДОНЕЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ШАХТНОГО БУДІВНИЦТВА ТА ПІДПРИЄМСТВ 

БУДІВЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ 
25

19. ПАТ ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 30
20. ПРАТ ЕКОУГОЛЬГРУП 26
21. ПРАТ ЕКОУГОЛЬГРУП 29
22. ПРАТ ЄВРАЗ ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 30
23. ПРАТ ЄВРАЗ ЮЖКОКС 31
24. ПРАТ ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 20
25. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 21
26. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 22
27. ПРАТ ЗАВОД НЕВА 25
28. ПРАТ ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ 23
29. ПРАТ КАЛИНА-95 17
30. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН» 26
31. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 35
32. ПАТ КОРОСТЕНСЬКЕ АВТОПІДПРИЄМСТВО 0606 «АГРОПРОМТЕХНІКА» 32
33. ПРАТ КП ОТІ 19
34. ПРАТ КРАСНЕНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 18
35. ПАТ КРЕДОБАНК 34
36. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ІЗОЛЯТОРНИЙ ЗАВОД 35
37. ПРАТ МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 24
38. ПРАТ МАЛЬВА 30
39. ПАТ МЕНАГРОПОСТАЧ 28
40. ПРАТ НОВОМОСКОВСЬКЕ РАЙОННЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОТЕХСЕРВІС» 35
41. ПАТ НТК «ЕЛЕКТРОНПРИЛАД» 35
42. ПАТ ОДЕСАХАРЧОРЕММАШ 29
43. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 21
44. ПРАТ ОДЕСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 19
45. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 28
46. ПРАТ ОСТЕРСЬКИЙ АГРОТЕХСЕРВІС 32
47. ПРАТ ПАРФУМ 27
48. ПАТ ПІВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ 21
49. ПРАТ ПОКРОВСЬКА РЕАЛБАЗА 33
50. ПАТ ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 31
51. ПАТ ППКІ «МЕТАЛУРГАВТОМАТИКА» 31
52. ПАТ РАДСАД 32
53. ТОВ СЕРВІС-ТЕХНОБУД 24
54. ПРАТ СЕРЕДНЬОДНІПРОВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ 32
55. ПРАТ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ 32
56. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РЕСПЕКТ» 26
57. ПРАТ ТЕРНОПІЛЬСЬКА «МЕДТЕХНІКА» 33
58. ПРАТ ТЕТІЇВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 31
59. ПРАТ УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 19
60. ПРАТ УКРРОСМЕТАЛ 18
61. ПАТ ФІРМА БУДКОМПЛЕКТ 18
62. ПРАТ ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 32
63. ПАТ ХАРКІВХОЛОДМАШ 29
64. ПРАТ ШВЕЙНА ФАБРИКА «ВОРОНІН» 28
65. ПАТ ЯКИМІВСЬКИЙ РАЙПОСТАЧ 25

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17091
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
16.05.2017 р. 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


