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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

14.06.2018  м. Київ  № 391

Про затвердження Положення 
про порядок емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик та 
їх обігу

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
11 липня 2018 р. за № 808/32260

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 7, пункту 13 стат-
ті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», частини другої статті 9 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», пункту 11 Порядку здійснення 
місцевих запозичень, затвердженого постановою Кабінету Міні-
стрів України від 16 лютого 2011 року № 110, Закону України від 
16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізне-
су та залучення інвестицій емітентами цінних паперів»
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок емісії облігацій вну-

трішніх місцевих позик та їх обігу, що додається.
2. Дія цього рішення поширюється на Верховну Раду Авто-

номної Республіки Крим або міську раду, що від свого імені при-
йняла рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик, 
з дати набрання чинності цим рішенням.

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

4. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку.

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

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ліба-
нова М.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
14 червня 2018 року № 391 
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України
11 липня 2018 року за № 808/32260

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та 

їх обігу
І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок здійснення емісії, обі-
гу облігацій внутрішніх місцевих позик (далі       – облігації), реє-
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страції в Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – реєструвальний орган) випуску облігацій, реє-
страції випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, 
звіту про результати емісії облігацій, реструктуризації боргових 
зобов’язань, надання до реєструвального органу звіту про на-
слідки погашення та скасування реєстрації випуску цих обліга-
цій, анулювання викуплених емітентом облігацій.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:  
власники облігацій – фізичні та юридичні особи, резиденти і 

нерезиденти, які набули права власності на облігації відповідно 
до законодавства;

дефолт – одна або декілька обставин, визначених проспек-
том облігацій або рішенням про емісію облігацій підприємств, 
які становлять порушення обов’язків емітента або особи, яка 
надає забезпечення за облігаціями, свідчать про можливість 
такого порушення в майбутньому або завдають шкоди правам 
та/або інтересам власників облігацій та за настання яких влас-
ники облігацій набувають права, визначені проспектом обліга-
цій або рішенням про емісію облігацій таких облігацій. У разі 
відсутності у проспекті облігацій або рішенні про емісію обліга-
цій зазначених обставин ними визначаються обставини щодо 
неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облі-
гацій у строк, встановлений проспектом облігацій або рішенням 
про емісію облігацій, відсоткового доходу за облігації та/або по-
гасити частину чи повну вартість облігацій;

дострокове погашення облігацій − сукупність дій емітента та 
власників облігацій, що здійснюються в установленому цим По-
ложенням порядку на підставі прийнятого емітентом рішення 
про дострокове погашення та пов’язані з виконанням емітен-
том зобов’язань за облігаціями шляхом виплати власникам об-
лігацій номінальної вартості облігацій і доходу за такими обліга-
ціями (якщо це передбачено рішенням про емісію цінних 
паперів або проспектом цінних паперів), до настання строків 
погашення облігацій, передбачених рішенням про емісію облі-
гацій та/або проспектом облігацій, та скасування реєстрації ви-
пуску облігацій;

емітент облігацій (далі – емітент) – Верховна Рада Автоном-
ної Республіки Крим або міська рада (далі – Рада), що від свого 
імені розміщує облігації і бере на себе зобов’язання, що випли-
вають з умов розміщення цих облігацій, перед власниками об-
лігацій; 

істотні умови запозичення – вид, розмір, валюта, строк, від-
сотки за користування запозиченням та строки їх сплати, а та-
кож розмір основної суми боргу;

кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі – ква-
ліфіковані інвестори) – інвестори у фінансові інструменти, які 
володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капі-
талу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень 
щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.

Терміни:
«андерайтинг», «відсоткові облігації», «викуп цінних папе-

рів», «випуск цінних паперів», «дисконтні облігації», «емісія», 
«міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів», «обіг 
цінних паперів», «облігація місцевої позики», «перший влас-
ник», «розміщення цінних паперів», «проспект цінних паперів», 
«строк обігу облігацій» вживаються відповідно до Закону Укра-
їни «Про цінні папери та фондовий ринок»;

«реструктуризація боргових зобов’язань» – відповідно до 
Порядку здійснення місцевих запозичень, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2010 року 
№ 110.

3. Емітент подає до реєструвального органу документи на 
реєстрацію випуску облігацій, реєстрацію випуску облігацій та 
затвердження проспекту облігацій за умови отримання пого-
дження Міністерством фінансів України обсягу та умов здій-
снення запозичення. 

4. Рішення про здійснення запозичення у формі емісії обліга-
цій Рада приймає відповідно до законодавства.

Сукупний обсяг запозичень до місцевого бюджету шляхом 
емісії облігацій місцевих позик не може перевищувати обсягу 
дефіциту бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бю-
джету на відповідний рік.

5. Кошти від розміщення облігацій, які отримує емітент, за-
лучаються для фінансування бюджету розвитку бюджету Рад 
та використовуються для створення, приросту чи оновлення 
стратегічних об’єктів довготривалого користування або об’єктів, 
які забезпечують виконання завдань Рад, спрямованих на за-
доволення інтересів населення Автономної Республіки Крим і 
територіальних громад міст.

6. Видатки на обслуговування місцевого боргу здійснюються 
за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету. 

Видатки місцевого бюджету на обслуговування місцевого 
боргу не можуть перевищувати 10 відсотків видатків загально-
го фонду місцевого бюджету протягом будь-якого бюджетного 
періоду, коли планується обслуговування місцевого боргу. 

7. Щодо кожного розміщення облігацій емітент приймає 
окреме рішення про емісію облігацій.

Розміщення облігацій здійснюється емітентом шляхом укладан-
ня договорів з першими власниками відповідно до рішення про емі-
сію облігацій та проспекту облігацій (у разі його оформлення).

8. Розміщення облігацій здійснюється серед заздалегідь ви-
значеного кола осіб, кількість некваліфікованих інвесторів се-
ред яких не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб, крім 
випадку здійснення публічної пропозиції облігацій емітентом у 
процесі емісії.

9. У процесі емісії облігацій може здійснюватись публічна 
пропозиція.

У разі здійснення публічної пропозиції облігацій проспект 
може не оформлятись. 

10. Емітент може розміщувати відсоткові та дисконтні облі-
гації.

11. Емітент може розміщувати звичайні (незабезпечені) та 
забезпечені облігації. 

Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо емітентом 
укладаються відповідні договори поруки непогашення основної 
суми боргу / непогашення основної суми боргу та невиплати 
доходу за облігаціями або якщо емітенту видається гарантія 
щодо погашення основної суми боргу / погашення основної 
суми боргу та виплати доходу за облігаціями. 

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент 
визначив їх такими в рішенні про емісію облігацій та проспекті 
облігацій (у разі його оформлення) та уклав відповідний дого-
вір поруки з поручителем щодо забезпечення виконання 
зобов’язання щодо погашення основної суми боргу / погашен-
ня основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями. 

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емі-
тент визначив їх такими в рішенні про емісію облігацій та про-
спекті облігацій (у разі його оформлення) та гарант (банк, інша 
фінансова установа) гарантує перед власниками облігацій ви-
конання емітентом зобов’язання щодо погашення основної 
суми боргу / погашення основної суми боргу та виплати доходу 
за облігаціями. 

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отри-
маного від поручителя(ів), гаранта(ів), не має перевищувати роз-
міру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів).

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, отри-
маного від поручителя(ів), гаранта(ів), з урахуванням раніше на-
даних ним порук та/або гарантій, не має перевищувати розміру 
власного капіталу такого(их) поручителя(ів), гаранта(ів). 

12. Облігація має номінальну вартість, визначену в націо-
нальній валюті, а якщо це передбачено рішенням про емісію 
облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), – в 
іноземній валюті. 

Облігація має номінальну вартість, визначену в національ-
ній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено рішенням 
про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформ-
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лення), – в іноземній валюті, кратну одиниці такої іноземної ва-
люти.

13. Під час укладення договорів із першими власниками від-
соткові облігації оплачуються за ціною не нижче номінальної.

Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а 
якщо це передбачено законодавством та рішенням про емісію 
облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), – в 
іноземній валюті з урахуванням законодавства про валютне 
регулювання. 

14. Відсоткова ставка розрахунку доходу за облігаціями не 
може перевищувати розміру відсотків за запозиченнями шля-
хом розміщення облігацій, затвердженого рішенням Ради та 
погодженого Міністерством фінансів України. 

Відсотковий дохід за облігаціями повинен виплачуватися в 
розмірі та в строк, встановлені рішенням про емісію облігацій 
та проспектом облігацій (у разі його оформлення). 

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких ви-
значена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, у якій 
виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законо-
давства про валютне регулювання або в національній валюті. 

15. Під час обігу облігацій власник облігацій має право звер-
нутися до емітента з вимогою викупити оплачені власником об-
лігації. 

Емітент зобов’язаний здійснити викуп облігацій у їх власни-
ків у випадках, визначених рішенням про емісію облігацій та 
проспектом облігацій (у разі його оформлення) як випадки 
обов’язкового викупу облігацій. При цьому рішення про емісію 
облігацій та проспект облігацій (у разі його оформлення) має 
містити порядок прийняття рішення про викуп облігацій у їх 
власників, порядок повідомлення власників облігацій про здій-
снення викупу облігацій, порядок встановлення ціни викупу об-
лігацій і строк, протягом якого облігації можуть бути пред’явлені 
їх власниками для викупу. 

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

17. Перехід права власності на облігації емітента до іншої 
особи не є підставою для звільнення емітента від виконання 
зобов’язань, що підтверджуються облігацією.

18. Визнання реєструвальним органом емісії облігацій недо-
бросовісною, порядок тимчасового зупинення та поновлення 
розміщення облігацій, а також порядок визнання емісії облігацій 
недійсною відбуваються відповідно до нормативно-правового 
акта реєструвального органу, що встановлює порядок визнання 
емісії цінних паперів недобросовісною та недійсною.

19. Погашення облігацій здійснюється виключно грошима 
відповідно до рішення про емісію облігацій та проспекту обліга-
цій (у разі його оформлення). 

Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одно-
го року з дати початку погашення (в межах відповідного бю-
джетного періоду). 

Погашення облігацій, номінальну вартість яких визначено в 
іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій вира-
жено номінальну вартість цих облігацій, з урахуванням законо-
давства про валютне регулювання або в національній валюті. 

20. Випуск облігацій може бути погашений достроково за іні-
ціативою емітента або за вимогою власників облігацій. 

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента до-
зволяється у разі, якщо така можливість передбачена рішен-
ням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його 
оформлення), яким мають бути визначені порядок прийняття 
рішення про дострокове погашення випуску облігацій, повідо-
млення власників облігацій про здійснення дострокового пога-
шення облігацій, порядок встановлення ціни дострокового по-
гашення облігацій і строк, у який облігації мають бути пред’явлені 
їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників до-
зволяється у випадках, передбачених рішенням про емісію об-

лігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення), яким 
мають бути визначені порядок прийняття рішення про достро-
кове погашення випуску облігацій, встановлення ціни достро-
кового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть бути 
пред’явлені для дострокового погашення.

21. Копії документів, подання яких до реєструвального орга-
ну визначено цим Положенням, вважаються засвідченими в 
установленому порядку, якщо на таких копіях проставлено під-
пис уповноваженої особи емітента.

22. У разі якщо документи, які подаються відповідно до ви-
мог цього Положення, містять більше ніж один аркуш, вони ма-
ють бути пронумеровані та прошнуровані.

23. Кваліфікованими інвесторами є:
1) міжнародні фінансові організації;
2) іноземні держави та їх центральні банки;
3) держава Україна в особі уповноважених нею органів дер-

жавної влади, Національний банк України;
4) професійні учасники ринку цінних паперів, банки та стра-

хові компанії;
5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством 

іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких 
критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро по 
курсу Національного банку України станом на день останньої 
річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за 
останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро 
по курсу Національного банку України станом на день остан-
ньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів євро по курсу 
Національного банку України станом на день останньої річної 
звітності.

ІІ. Порядок здійснення емісії облігацій
1. Емісія облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб 

без здійснення публічної пропозиції здійснюється за такими 
етапами:

1) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної 
Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом за спеціаль-
ним фондом та проекту рішення про здійснення запозичення у 
формі емісії облігацій; 

2) отримання погодження Міністерством фінансів України 
обсягу та умов здійснення запозичення; 

3) прийняття Радою рішення про здійснення запозичення у 
формі емісії облігацій, що має містити відомості про:

мету запозичення; 
істотні умови запозичення;
можливість дострокового погашення облігацій;
можливість викупу облігацій;
можливість прийняття рішення про відмову від розміщення 

облігацій;
можливість реструктуризації боргових зобов’язань;
можливість анулювання викуплених облігацій;
визначення за потреби уповноваженого органу емітента, 

якому надаються повноваження щодо:
оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;
укладення з Національним банком України договору про об-

слуговування випуску цінних паперів; 
залучення до розміщення андеррайтера (у разі потреби);
зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у меж-

ах відповідного бюджетного періоду);
затвердження результатів емісії облігацій; 
затвердження звіту про результати емісії облігацій;
викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про 

емісію облігацій;
дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що 

на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено);
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повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі 
визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені 
законодавством строки результатів емісії облігацій уповнова-
женим органом емітента, або у разі прийняття рішення про від-
мову від емісії облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з 
першими власниками у процесі розміщення облігацій;

4) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
5) подання до реєструвального органу заяви, рішення про 

емісію облігацій і всіх необхідних документів для реєстрації ви-
пуску облігацій; 

6) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та ви-
дача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій; 

7) укладення з Національним банком України договору про 
обслуговування випусків цінних паперів;

8) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного 
номера; 

9) оформлення та депонування тимчасового глобального 
сертифіката в Національному банку України;

10) розміщення облігацій;
11) затвердження результатів емісії облігацій уповноваже-

ним органом емітента;
12) затвердження звіту про результати емісії облігацій упо-

вноваженим органом емітента;
13) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхід-

них документів для реєстрації звіту про результати емісії облі-
гацій;

14) реєстрація реєструвальним органом звіту про результа-
ти емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій;

15) оприлюднення звіту про результати емісії облігацій у 
спосіб, визначений Законом України «Про цінні папери та фон-
довий ринок», не пізніше 3 робочих днів після реєстрації цього 
звіту реєструвальним органом; 

16) оформлення та депонування глобального сертифіката в 
Національному банку України.

2. Розміщення облігацій здійснюється емітентом самостійно 
або із залученням андеррайтера(ів), що уклав(ли) з емітентом 
договір про андеррайтинг. 

Протягом установленого в рішенні про емісію облігацій та 
проспекті облігацій (у разі його оформлення) строку розміщен-
ня першим власником подається заява про придбання обліга-
цій, укладається договір купівлі-продажу облігацій відповідно 
до умов рішення про емісію облігацій. Кожен інвестор у цінні 
папери має оплатити вартість облігацій у повному обсязі до 
дати затвердження результатів емісії облігацій.

3. Строк укладення договорів з першими власниками щодо 
відчуження облігацій у процесі розміщення облігацій зазначаєть-
ся в рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі 
його оформлення) і не може перевищувати двох місяців з дати 
початку розміщення облігацій, але в межах бюджетного періоду. 

4. Емісія облігацій шляхом публічної пропозиції здійснюєть-
ся за такими етапами:

1) затвердження міського бюджету (бюджету Автономної 
Республіки Крим) на відповідний рік з дефіцитом за спеціаль-
ним фондом та проекту рішення про здійснення запозичення у 
формі емісії облігацій; 

2) отримання погодження Міністерством фінансів України 
обсягу та умов здійснення запозичення; 

3) прийняття Радою рішення про здійснення запозичення у 
формі емісії облігацій, що має містити відомості про:

мету запозичення; 
істотні умови запозичення;
здійснення публічної пропозиції;
можливість дострокового погашення облігацій;
можливість викупу облігацій;
можливість прийняття рішення про відмову від розміщення 

облігацій;

можливість реструктуризації боргових зобов’язань;
можливість анулювання викуплених облігацій;
визначення за потреби уповноваженого органу емітента, 

якому надаються повноваження щодо:
оформлення та підписання рішення про емісію облігацій;
оформлення проспекту облігацій, додатків до проспекту об-

лігацій;
оформлення публічної пропозиції облігацій;
укладення з Національним банком України договору про об-

слуговування випуску цінних паперів; 
залучення до розміщення андеррайтера (у разі потреби);
зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій (у ме-

жах відповідного бюджетного періоду);
затвердження результатів емісії облігацій; 
затвердження звіту про результати емісії облігацій;
викупу облігацій у випадках, передбачених рішенням про 

емісію облігацій;
дострокового закінчення розміщення облігацій (за умови, що 

на запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено);

повернення внесків, внесених в оплату за облігації, у разі 
визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені 
законодавством строки результатів емісії облігацій уповнова-
женим органом емітента, або у разі прийняття рішення про від-
мову від емісії облігацій;

проведення дій щодо забезпечення укладення договорів з 
першими власниками у процесі розміщення облігацій шляхом 
публічної пропозиції;

4) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
5) подання до реєструвального органу заяви, рішення про 

емісію облігацій і всіх необхідних документів для реєстрації ви-
пуску облігацій, випуску облігацій та затвердження проспекту 
облігацій (у разі оформлення проспекту облігацій); 

6) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, 
випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій (у разі 
оформлення проспекту облігацій) та видача тимчасового сві-
доцтва про реєстрацію випуску облігацій; 

7) оприлюднення емітентом затвердженого проспекту облі-
гацій шляхом та у строки, визначені статтею 381 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» (у разі оформлення 
проспекту);

8) оприлюднення емітентом не пізніше наступного робочого 
дня у спосіб, визначений для оприлюднення проспекту, повідо-
млення про те, яким чином оприлюднено проспект і де з ним 
можна ознайомитися потенційним інвесторам (у разі оформ-
лення проспекту);

9) укладення з Національним банком України договору про 
обслуговування випусків цінних паперів;

10) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного 
номера; 

11) оформлення та депонування тимчасового глобального 
сертифіката в Національному банку України;

12) подання до реєструвального органу документів про здій-
снення публічної пропозиції облігацій;

13) оприлюднення емітентом публічної пропозиції облігацій 
у спосіб, передбачений статтею 381 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок»;

14) розміщення облігацій шляхом публічної пропозиції;
15) затвердження результатів емісії облігацій уповноваже-

ним органом емітента;
16) затвердження звіту про результати емісії облігацій упо-

вноваженим органом емітента;
17) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхід-

них документів для реєстрації звіту про результати емісії облі-
гацій;

18) реєстрація реєструвальним органом звіту про результа-
ти емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій;
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19) оприлюднення звіту про результати емісії облігацій у 
спосіб, визначений Законом України «Про цінні папери та фон-
довий ринок», не пізніше 3 робочих днів після реєстрації цього 
звіту реєструвальним органом; 

20) оформлення та депонування глобального сертифіката в 
Національному банку України.

5. Кількість розміщених облігацій не може перевищувати 
кількості облігацій, визначеної у рішенні про емісію облігацій та 
проспекті облігацій (у разі його оформлення). 

6. Перехід права власності на облігації від першого власника 
до емітента у період після закінчення строку розміщення облі-
гацій та до дати реєстрації реєструвальним органом звіту про 
результати емісії облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій дозволяється у разі:

незатвердження уповноваженим органом емітента у встанов-
лені законодавством строки результатів розміщення облігацій;

визнання емісії недійсною;
відмови реєструвального органу в реєстрації звіту про ре-

зультати емісії облігацій.
7. У разі прийняття реєструвальним органом рішення про ви-

знання емісії облігацій недійсною протягом етапів, передбаче-
них підпунктами 10 – 12 пункту 1, підпунктами 14 – 16 пункту 4 
цього розділу, емітент (уповноважений орган емітента):

персонально повідомляє перших власників облігацій про ви-
знання емісії облігацій недійсною;

повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату 
за облігації, емісію яких визнано недійсною, в порядку та строк, 
визначені рішенням про емісію облігацій, проспектом облігацій 
(у разі його оформлення), але не більше шести місяців з мо-
менту прийняття рішення про визнання емісії облігацій недій-
сною.

8. У разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій 
після початку розміщення облігацій емітент (уповноважений 
орган емітента):

протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про від-
мову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії 
облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних реє-
струвального органу про ринок цінних паперів та на власному 
веб-сайті; персонально повідомляє осіб, які відповідно до рі-
шення про емісію облігацій є учасниками такого розміщення, 
про відмову від емісії облігацій;

зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення при-
йнято до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної рі-
шенням про емісію облігацій, проспектом облігацій (у разі його 
оформлення));

повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату 
за облігації, в порядку та строк, визначені в рішенні про емісію 
облігацій, проспекті облігацій (у разі його оформлення), але не 
пізніше 30 календарних днів з моменту прийняття рішення про 
відмову від емісії облігацій;

подає до реєструвального органу заяву та всі необхідні до-
кументи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та 
скасування реєстрації випуску облігацій.

9. У разі незатвердження у встановлені Законом України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» строки результатів емі-
сії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати рі-
шення про затвердження результатів емісії облігацій, емітент:

персонально повідомляє перших власників облігацій протя-
гом 5 робочих днів;

повертає першим власникам внески, внесені ними в оплату 
за облігації, в порядку та строк, визначені в рішенні про емісію 
облігацій, проспекті облігацій (у разі його оформлення), але не 
більше шести місяців з дати закінчення розміщення облігацій, 
визначеної рішенням про емісію облігацій, проспектом обліга-
цій (у разі його оформлення);

подає до реєструвального органу заяву та всі необхідні доку-
менти для скасування реєстрації випуску облігацій та анулюван-
ня тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

III. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску 
облігацій та затвердження проспекту облігацій, 
реєстрація звіту про результати емісії облігацій

1. Порядок реєстрації випуску облігацій, реєстрації 
випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, 

реєстрації звіту про результати емісії облігацій
1. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску облігацій 

та затвердження проспекту облігацій, реєстрація звіту про ре-
зультати емісії облігацій є підставою для внесення відповідної 
інформації до Державного реєстру випусків цінних паперів.

2. Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, 
реєстрація випуску облігацій та затвердження проспекту облі-
гацій, реєстрація звіту про результати емісії облігацій не може 
розглядатися як гарантія їх вартості.

3. У разі оформлення емітентом проспекту облігацій реє-
страція випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій 
здійснюється реєструвальним органом одночасно.

4. Реєструвальний орган:
1) здійснює реєстрацію випуску облігацій (без здійснення пу-

блічної пропозиції облігацій) або відмовляє у відповідній реє-
страції протягом 25 робочих днів після надходження заяви, рі-
шення про емісію облігацій і всіх необхідних документів для 
реєстрації випуску облігацій;

2) здійснює реєстрацію випуску облігацій / реєстрацію ви-
пуску облігацій та затвердження проспекту облігацій (у разі 
здійснення публічної пропозиції облігацій) або відмовляє у від-
повідній реєстрації (затвердженні) після надання всіх необхід-
них документів протягом: 

20 робочих днів;
10 робочих днів – у разі якщо в емітента наявні облігації, до-

пущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася пу-
блічна пропозиція таких облігацій;

3) здійснює реєстрацію звіту про результати емісії облігацій 
або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів з дати 
отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації 
звіту про результати емісії облігацій;

4) повертає у передбачений підпунктами 1 – 3 цього пункту 
строк документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в 
повному обсязі або з порушенням встановлених реєструваль-
ним органом вимог до їх оформлення.

5. У разі якщо рішення про емісію облігацій, звіт про резуль-
тати емісії облігацій та / або інші подані документи не відповіда-
ють вимогам законодавства та/або містять неповну чи недо-
стовірну інформацію, та/або містять розбіжності між своїми 
положеннями, реєструвальний орган невідкладно, але не пізні-
ше завершення передбачених пунктом 4 цієї глави строків ін-
формує про це емітента та зазначає зміни, доповнення та/або 
пояснення, які необхідно подати у зв’язку з цим. У такому разі 
строк, передбачений пунктом 4 цієї глави, розпочинається з 
дня отримання реєструвальним органом запитуваних відповід-
но до цього пункту документів та/або пояснень.

Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку ві-
домостей, що містяться в поданих документах. До закінчення 
встановленого для реєстрації строку реєструвальний орган 
може запросити подання додаткових документів, які підтвер-
джують дані, наведені в документах, поданих емітентом для 
реєстрації випуску облігацій, випуску облігацій та затверджен-
ня проспекту облігацій, звіту про результати емісії облігацій.

6. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу 
реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та за-
твердження проспекту облігацій. 

7. Після реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску об-
лігацій та затвердження проспекту облігацій емітенту видаєть-
ся тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій вну-
трішніх місцевих позик (додаток 1), яке є підставою для 
присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного номе-
ра, укладання з Національним банком України договору про 
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обслуговування емісії цінних паперів, оформлення та депону-
вання тимчасового глобального сертифіката.

8. Після реєстрації випуску облігацій, щодо яких емітентом 
прийнято рішення про емісію облігацій без здійснення публіч-
ної пропозиції, уповноважена особа реєструвального органу 
протягом 3 робочих днів подає Національному банку України 
перелік осіб, які відповідно до рішення про емісію облігацій є 
учасниками розміщення, та розпорядження про заборону здій-
снення переказу облігацій з рахунку в цінних паперах емітента 
на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подаль-
шого зарахування депозитарними установами прав на ці облі-
гації на рахунки в цінних паперах депонентів, які не визначені 
рішенням про емісію облігацій як учасники такого розміщення 
за формою, наведеною у додатку 2 до цього Положення.

9. У разі виникнення будь-яких змін, помилок або виявлення 
неточностей щодо інформації, яка міститься у проспекті та 
може вплинути на оцінку цінних паперів, емітент зобов'язаний 
внести відповідні зміни та/або доповнення до такого проспекту 
в порядку, встановленому нормативно-правовим актом реє-
струвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цін-
них паперів.

Затвердження змін та/або доповнень до проспекту обліга-
цій, оформлених у вигляді додатків, здійснюється у порядку, 
встановленому нормативно-правовим актом реєструвального 
органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

10. Одночасно з реєстрацією звіту про емісію облігацій реє-
струвальний орган видає емітенту свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій внутрішніх місцевих позик (додаток 3) на 
суму, що відповідає загальній номінальній вартості розміщених 
облігацій, та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій.

11. Датою отримання документів є дата реєстрації таких до-
кументів, поданих у паперовій формі, у відповідному підрозділі 
реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхід-
ної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, 
поданих у паперовій формі. Емітент відповідає за відповідність 
інформації, яка міститься в документах, поданих в електронній 
формі, та інформації, яка міститься в документах, поданих у 
паперовій формі.

12. Затверджений проспект облігацій засвідчується підпи-
сом уповноваженої особи реєструвального органу, штампом 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу, зареє-
стрований звіт про результати емісії облігацій засвідчується 
підписом уповноваженої особи реєструвального органу, штам-
пом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і 
печаткою реєструвального органу.

Один примірник затвердженого проспекту облігацій, зареє-
строваного звіту про результати емісії облігацій після затвер-
дження / реєстрації повертається емітенту.

13. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видається 
емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про 
результати емісії облігацій.

14. За письмовим зверненням емітента, поданим до реє-
струвального органу до прийняття реєструвальним органом 
рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску об-
лігацій / випуску та затвердження проспекту облігацій, рішення 
про реєстрацію або відмову в реєстрації звіту про результати 
емісії облігацій, реєструвальний орган може повернути всі до-
кументи, подані для реєстрації випуску облігацій / випуску та 
затвердження проспекту облігацій, реєстрації звіту про резуль-
тати емісії облігацій, на доопрацювання.

15. Підставами для повернення емітентові без розгляду до-
кументів, поданих для реєстрації випуску облігацій є:

подання документів не в повному обсязі;
подання документів, оформлених з порушенням вимог цьо-

го Положення.
16. Підставами для відмови в реєстрації випуску облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;
наявність розбіжностей між різними положеннями поданих 

документів, недостовірність, незрозумілість та/або неповнота 
інформації у поданих документах; 

порушення встановленого законодавством порядку при-
йняття рішення про емісію акцій;

визнання емісії акцій недобросовісною;
місцезнаходження емітента відповідно до Єдиного держав-

ного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та гро-
мадських формувань є тимчасово окупована територія України 
або територія проведення антитерористичної операції.

У разі здійснення емісії облігацій шляхом публічної пропо-
зиції затвердження проспекту облігацій здійснюється одночас-
но та за умови реєстрації випуску облігацій.

17. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результа-
ти емісії облігацій є:

порушення вимог законодавства щодо емісії цінних паперів, 
зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення 
про затвердження результатів емісії;

визнання емісії облігацій недобросовісною;
встановлення невідповідності поданих документів вимогам 

законодавства.
18. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним 

органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій, реєстрації 
випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, реє-
страції звіту про результати емісії облігацій, реєстрації реструк-
туризації боргових зобов’язань за запозиченням шляхом ви-
пуску облігацій, скасування реєстрації випуску облігацій та 
анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску об-
лігацій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску облігацій, 
реєстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту обліга-
цій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, реєстрації 
реструктуризації боргових зобов’язань за запозиченням шля-
хом випуску облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій 
та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій доводиться до відома емітента письмово шляхом на-
правлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації 
випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та затвердженні 
проспекту облігацій, реєстрації звіту про результати емісії об-
лігацій, реєстрації реструктуризації боргових зобов’язань за за-
позиченням шляхом випуску облігацій, скасуванні реєстрації 
випуску облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про ре-
єстрацію випуску облігацій за формою, наведеною у додатку 4 
до цього Положення, яке має містити обґрунтовані підстави 
відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, по-
даних для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облі-
гацій та затвердження проспекту облігацій, реєстрації звіту про 
результати емісії облігацій доводиться до емітента письмово 
шляхом направлення емітенту відповідного листа, що містить 
обґрунтовані підстави залишення документів без розгляду.

19. У разі відмови в реєстрації випуску облігацій, реєстрації 
випуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій, реє-
страції реструктуризації боргових зобов’язань за запозиченням 
шляхом випуску облігацій усі подані документи залишаються в 
реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати емісії обліга-
цій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тим-
часового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій усі подані 
документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал 
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по-
вертається емітенту. 

20. У разі якщо в реєстрації випуску облігацій, реєстрації ви-
пуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій, реєстрації 
реструктуризації боргових зобов’язань за запозиченням шля-
хом випуску облігацій, скасуванні реєстрації випуску облігацій 
та анулюванні свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій від-
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мовлено з мотивів, які емітент вважає необґрунтованими, він 
може звернутися до суду.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску 
облігацій / реєстрації випуску облігацій та затвердження 

проспекту облігацій
1. Для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облі-

гацій та затвердження проспекту облігацій емітент не пізніш як 
протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію облігацій 
подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску / реєстрацію випуску та за-
твердження проспекту облігацій, складену згідно з додатком 5 
до цього Положення; 

2) копію бюджету Ради (зі змінами) на відповідний рік з дефі-
цитом бюджету розвитку спеціального фонду, оформлену та 
засвідчену в установленому порядку; 

3) копію рішення Ради про здійснення запозичення у формі 
випуску облігацій, засвідчену в установленому порядку; 

4) рішення про емісію облігацій, що повинно бути пронуме-
роване, прошнуроване, підписане уповноваженою особою упо-
вноваженого органу емітента;

Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик має 
містити відомості згідно з додатком 6 до цього Положення (у разі 
неоформлення проспекту облігацій) або згідно з додатком 7 до 
цього Положення (у разі оформлення проспекту облігацій);

5) копію документа, що підтверджує погодження Міністер-
ством фінансів України обсягу та умов здійснення запозичення, 
засвідчену в установленому порядку; 

6) проспект облігацій (у разі оформлення емітентом про-
спекту облігацій при здійсненні розміщення облігацій шляхом 
публічної пропозиції) у двох примірниках, що має бути оформ-
лений відповідно до Положення про здійснення публічної про-
позиції цінних паперів.

У разі емісії облігацій, у випадках, встановлених законодав-
ством, проспект може на вибір емітента складатися з базового 
проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента, 
та документа про цінні папери, щодо яких здійснюється публіч-
на пропозиція, разом з анотацією, оформлених відповідно до 
вимог, встановлених нормативно-правовим актом реєстру-
вального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних 
паперів.

У разі оформлення проспекту облігацій у випадках, встанов-
лених реєструвальним органом, проспект може на вибір емі-
тента складатися з базового проспекту, що містить всю важли-
ву інформацію про емітента, та документа про цінні папери 
(облігації), щодо яких здійснюється публічна пропозиція, разом 
з анотацією, оформлених відповідно до вимог, встановлених 
нормативно-правовим актом реєструвального органу щодо 
здійснення публічної пропозиції цінних паперів;

7) копію договору з Національним банком України про об-
слуговування випусків цінних паперів (у разі наявності), засвід-
чену в установленому порядку;

8) копії відповідних документів, що підтверджують надання 
емітентом повноважень уповноваженим органам та уповнова-
женим особам Ради підписувати документи, пов’язані зі здій-
сненням запозичень, засвідчені в установленому порядку; 

9) нотаріально засвідчені копії договорів, що підтверджують 
відповідне забезпечення; фінансову звітність поручителя/га-
ранта у повному обсязі за звітний період, що передував кварта-
лу, у якому подаються документи для реєстрації випуску облі-
гацій, засвідчену підписами керівника поручителя/гаранта й 
аудитора (аудиторської фірми); фінансову звітність поручите-
ля/гаранта за звітний рік, що передував року, в якому подають-
ся документи для реєстрації випуску облігацій / реєстрації ви-
пуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, засвідчену 
підписами поручителя/гаранта й аудитора (аудиторської фір-
ми); відповідні аудиторські висновки; довідку з переліком рані-
ше наданих порук/гарантій, засвідчену підписом керівника по-

ручителя/гаранта (подаються у разі прийняття рішення про 
емісію забезпечених облігацій);

10) копію договору андеррайтингу, засвідчену в установле-
ному порядку (подається у разі, якщо емітент прийняв рішення 
про залучення андеррайтера(ів) до розміщення облігацій).

2. Якщо документи, зазначені у підпункті 2 пункту 1 цієї гла-
ви, є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення на веб-
сайті емітента, емітент може не подавати паперових копій та-
ких документів. 

У такому разі емітент подає довідку, підписану уповноваже-
ною особою уповноваженого органу емітента, що має містити 
посилання на веб-сторінку, на якій оприлюднено такі докумен-
ти, яка включає універсальний покажчик місцезнаходження 
(Universal Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, міс-
цезнаходження сторінки та назву файлу.

3. Документи, які подаються у разі відмови від 
розміщення облігацій

1. Емітент до дати початку розміщення облігацій, визначеної 
у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його 
оформлення), може прийняти рішення про відмову від емісії 
облігацій.

2. У разі прийняття такого рішення емітент наступного робо-
чого дня, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку 
розміщення облігацій, визначеної у рішенні про емісію облігацій 
та проспекті облігацій (у разі його оформлення), має подати до 
реєструвального органу такі документи для касування реєстра-
ції випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій вну-
трішніх місцевих позик та анулювання тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик, 
складену згідно з додатком 8 до цього Положення;

2) рішення про відмову від емісії облігацій, засвідчене в 
установленому порядку; 

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій. 

4. Подання документів про здійснення публічної 
пропозиції облігацій у процесі їх емісії 

1. Не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку розміщення 
облігацій емітент подає до реєструвального органу:

1) заяву про надання публічної пропозиції облігацій, яка має 
відповідати вимогам нормативно-правового акта реєструвально-
го органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів;

2) публічну пропозицію облігацій, що має бути пронумерова-
на, прошнурована, підписана уповноваженою особою уповно-
важеного органу емітента.

Публічна пропозиція облігацій має відповідати вимогам 
нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здій-
снення публічної пропозиції цінних паперів;

3) документ, що підтверджує повноваження особи, яка під-
писала публічну пропозицію облігацій.

2. Емітент повинен оприлюднити публічну пропозицію облі-
гацій у спосіб, визначений статтею 381 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», не пізніше останнього робо-
чого дня, що передує даті початку розміщення облігацій.

5. Документи, які подаються для реєстрації звіту про 
результати емісії облігацій

1. У разі якщо протягом строку розміщення облігацій, зазна-
ченого у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у 
разі його оформлення), було укладено хоча б один договір з 
першими власниками, у 15-денний строк з дня затвердження 
результатів емісії облігацій органом емітента, уповноваженим 
приймати таке рішення, емітент повинен подати до реєстру-
вального органу документи, необхідні для реєстрації звіту про 
результати емісії облігацій:
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1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик, складену згідно з додатком 9 до 
цього Положення;

2) звіт про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик, складений згідно з додатком 10 до цього Положення;

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій;

4) рішення про затвердження результатів емісії облігацій, 
звіту про результати емісії облігацій, засвідчене в установлено-
му порядку;

5) рішення про дострокове закінчення розміщення облігацій 
(у разі прийняття такого рішення), засвідчене в установленому 
порядку;

6) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, з пе-
реліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням 
дат і номерів укладених договорів, реквізитів платіжних доку-
ментів, з наданням копій документів, засвідчених в установле-
ному порядку, які підтверджують оплату першими власниками 
вартості розміщених облігацій.

2. У разі якщо протягом строку розміщення облігацій, зазна-
ченого у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у 
разі його оформлення), не було укладено жодного договору з 
першими власниками у процесі розміщення облігацій, у  
15-денний строк з дня затвердження результатів емісії облігацій 
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емі-
тент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій;
2) звіт про результати емісії облігацій; 
3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 

облігацій;
4) рішення про затвердження результатів емісії облігацій, за-

свідчене в установленому порядку.
3. У разі якщо після початку розміщення облігацій, який за-

значено у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у 
разі його оформлення), уповноваженим органом емітента при-
йнято рішення про відмову від емісії облігацій, у 15-денний 
строк з дня затвердження результатів емісії облігацій органом 
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент по-
винен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій;
2) звіт про результати емісії облігацій;
3) рішення уповноваженого органу емітента про відмову від 

емісії облігацій, засвідчене в установленому порядку; 
4) рішення про затвердження результатів емісії облігацій, 

звіту про результати емісії облігацій, яке прийнято після повер-
нення внесків, унесених в оплату за облігації, засвідчене в 
установленому порядку;

5) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, з пе-
реліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням 
дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних до-
кументів, з наданням копій документів, засвідчених в установ-
леному порядку, які підтверджують оплату першими власника-
ми вартості розміщених облігацій;

6) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, про 
повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім осо-
бам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартос-
ті, дати повернення) з наданням копій документів, засвідчених 
в установленому порядку, які підтверджують повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації;

7) виписку про стан рахунку в цінних паперах емітента;
8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 

облігацій.
4. Звіт про результати емісії облігацій подається до реєстру-

вального органу в двох примірниках. 
Звіт про результати емісії облігацій повинен бути підписаний 

керівником уповноваженого органу емітента, якому надано по-
вноваження щодо затвердження результатів емісії облігацій, 
підписаний уповноваженою особою емітента, підписаний упо-

вноваженою особою Національного банку України та засвідче-
ний печаткою зазначеного банку, підписаний керівником андер-
райтера, якщо емітент користувався його послугами.

6. Документи, які подаються у разі незатвердження 
результатів емісії облігацій

1. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента 
в установлені Законом України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» строки результатів емісії облігацій емітент не пізніше  
15 календарних днів з дати закінчення строку повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації, або 15 календарних днів з 
дати закінчення строку для затвердження результатів емісії об-
лігацій (у разі якщо протягом строку розміщення облігацій, який 
зазначено у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій 
(у разі його оформлення), не було укладено жодного договору 
з першими власниками у процесі розміщення облігацій) подає 
до реєструвального органу такі документи для скасування реє-
страції випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій та ану-
лювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облі-
гацій внутрішніх місцевих позик;

2) довідку про емісію облігацій, засвідчену підписом уповно-
важеної особи емітента, складену згідно з додатком 11 до цьо-
го Положення; 

3) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, з пе-
реліком внесків, унесених в оплату за облігації, із зазначенням 
дат та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних до-
кументів, з наданням копій документів, засвідчених в установ-
леному порядку, які підтверджують оплату першими власника-
ми вартості розміщених облігацій;

4) довідку, підписану уповноваженою особою емітента, про 
повернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім осо-
бам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартос-
ті, дати повернення) з наданням копій документів, засвідчених 
в установленому порядку, які підтверджують повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації;

5) виписку про стан рахунку в цінних паперах емітента;
6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 

облігацій.
2. Підставою для відмови в скасуванні реєстрації випуску 

облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій у разі незатвердження уповноваженим орга-
ном емітента результатів емісії облігацій є невідповідність по-
даних документів вимогам цього Положення; наявність розбіж-
ностей між різними положеннями поданих документів, 
недостовірність та/або неповнота інформації у поданих доку-
ментах.

ІV. Реєстрація реструктуризації боргових зобов’язань за 
запозиченням шляхом випуску облігацій

1. Рішення про реструктуризацію боргових зобов’язань за 
запозиченням, здійсненим шляхом емісії облігацій (далі – ре-
структуризація), приймається у разі, якщо таку можливість пе-
редбачено рішенням про емісію облігацій та за умови отриман-
ня письмової згоди власників облігацій. 

Реструктуризація боргових зобов’язань не вважається но-
вим запозиченням. 

2. Реструктуризація підлягає реєстрації у реєструвальному 
органі не пізніше дати початку погашення облігацій.

3. Рішення про реєстрацію реструктуризації або про відмову 
в реєстрації реструктуризації приймається відповідним рішен-
ням реєструвального органу. 

4. Реструктуризацію погоджує Міністерство фінансів України.
5. Для реєстрації реструктуризації емітент подає до реєстру-

вального органу такі документи:
1) заяву про реєстрацію реструктуризації боргових 

зобов’язань за запозиченням шляхом емісії облігацій внутріш-
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ніх місцевих позик, складену згідно з додатком 12 до цього По-
ложення;

2) копію рішення про реструктуризацію, оформлену та за-
свідчену в установленому порядку;

3) копію документа, що підтверджує погодження реструкту-
ризації Міністерством фінансів України, засвідчену в установ-
леному порядку; 

4) копії реєстру власників відповідного випуску облігацій, 
складеного на дату, що передує дню прийняття рішення про 
реструктуризацію, та письмових заяв власників облігацій відпо-
відного випуску облігацій про згоду на проведення реструкту-
ризації (у разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява 
про згоду на проведення реструктуризації засвідчується в но-
таріальному порядку), засвідчені в установленому порядку.

6. Реєструвальний орган протягом 15 календарних днів з 
дня надходження заяви та всіх необхідних документів приймає 
рішення про реєстрацію або відмову від реєстрації реструкту-
ризації боргових зобов’язань.

7. Підставою для відмови в реєстрації реструктуризації бор-
гових зобов’язань є невідповідність поданих документів вимо-
гам цього Положення; наявність розбіжностей між різними по-
ложеннями поданих документів, недостовірність та/або 
неповнота інформації у поданих документах.

V. Погашення, анулювання, скасування реєстрації випуску 
облігацій

1. Скасування реєстрації випуску облігацій
1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації ви-

пуску облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій у разі:

відмови від емісії облігацій;
якщо протягом строку розміщення облігацій, який зазначено 

у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його 
оформлення), не було укладено жодного договору з першими 
власниками;

незатвердження у встановлені законодавством строки ре-
зультатів емісії облігацій;

визнання емісії облігацій недійсною.
2. Уповноважена особа реєструвального органу видає роз-

порядження про скасування реєстрації випуску облігацій та 
анулювання тимчасового свідоцтва за формою, наведеною у 
додатку 13 до цього Положення, у разі: 

1) прийняття емітентом рішення про відмову від емісії облі-
гацій – на підставі поданих емітентом документів, визначених 
пунктом 2 глави 3 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання 
реєструвальним органом відповідних документів;

2) незатвердження у встановлені законодавством строки ре-
зультатів емісії облігацій – на підставі поданих емітентом доку-
ментів, визначених пунктом 1 глави 6 розділу ІІІ цього Поло-
ження.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається протягом 25 робочих днів з дати отриман-
ня реєструвальним органом відповідних документів;

3) якщо протягом строку укладення договорів з першими 
власниками у процесі розміщення облігацій, який зазначено у 
рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його 
оформлення), не було укладено жодного договору з першими 
власниками, – на підставі поданих емітентом документів, ви-
значених пунктом 2 глави 5 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про резуль-
тати емісії облігацій;

4) якщо після початку розміщення облігацій уповноваженим 
органом емітента прийнято рішення про відмову від емісії об-
лігацій, – на підставі поданих емітентом документів, визначе-
них пунктом 3 глави 5 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про резуль-
тати емісії облігацій;

5) прийняття реєструвальним органом рішення про визна-
ння емісії недійсною відповідно до Порядку про визнання емісії 
цінних паперів недобросовісною та недійсною.

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації ви-
пуску облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) облігацій у повному 
обсязі;

якщо до настання строків погашення облігацій емітент здій-
снив викуп усіх облігацій випуску та прийняв рішення про ану-
лювання викуплених облігацій.

4. Уповноважена особа реєструвального органу видає роз-
порядження про скасування реєстрації випуску облігацій та 
анулювання свідоцтва за формою, наведеною у додатку 14 до 
цього Положення, у разі:

1) погашення (дострокового погашення) облігацій у повному 
обсязі - на підставі поданих емітентом документів, визначених 
пунктом 2 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій ви-
дається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про 
наслідки погашення (про дострокове погашення) облігацій;

2) якщо до настання строків погашення облігацій емітент 
здійснив викуп всіх облігацій випуску та прийняв рішення про 
анулювання викуплених облігацій, - на підставі поданих емітен-
том документів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій ви-
дається протягом 15 робочих днів з дати отримання докумен-
тів, визначених пунктом 5 глави 3 цього розділу.

5. Реєструвальний орган протягом 2 робочих днів з дати ви-
дачі розпорядження про скасування реєстрації випуску обліга-
цій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реє-
страцію випуску облігацій направляє його емітенту та 
Національному банку України.

6. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інфор-
мації про скасування реєстрації випуску облігацій на офіційно-
му веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного 
розпорядження.

7. На підставі розпорядження про скасування реєстрації ви-
пуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідо-
цтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган 
вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цін-
них паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) облігацій
1. Погашення відсоткових і дисконтних облігацій здійснюєть-

ся виключно грошима.
Строк погашення облігацій не повинен перевищувати одно-

го року з дати початку погашення (в межах бюджетного періоду). 
Погашення облігацій, номінальну вартість яких визначено в 

іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій вира-
жено номінальну вартість цих облігацій, з урахуванням законо-
давства про валютне регулювання або в національній валюті. 

Випуск облігацій може бути погашений достроково за ініціа-
тивою емітента або за вимогою власників облігацій. 

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента до-
зволяється у разі, якщо таку можливість передбачено рішен-
ням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його 
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оформлення), яким має бути визначено порядок прийняття рі-
шення уповноваженим органом емітента про дострокове пога-
шення випуску облігацій, повідомлення власників облігацій про 
здійснення дострокового погашення облігацій, порядок вста-
новлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який 
облігації мають бути пред’явлені їх власниками для достроко-
вого погашення. 

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників до-
зволяється у разі, якщо таку можливість передбачено рішен-
ням про емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його 
оформлення), яким визначено порядок встановлення ціни до-
строкового погашення облігацій, строк, у який облігації можуть 
бути пред’явлені для дострокового погашення.

Кошти на дострокове погашення облігацій мають бути пе-
редбачені в бюджеті розвитку спеціального фонду місцевого 
бюджету в бюджетному періоді, в якому здійснюється достро-
кове погашення облігацій.

2. Емітент не пізніше 15 днів після закінчення строку по-
гашення випуску облігацій, зазначеного у рішенні про емісію 
облігацій та проспекті облігацій (у разі його оформлення), а 
у разі дострокового погашення облігацій – не пізніше 15 ка-
лендарних днів після закінчення дострокового погашення 
випуску облігацій, подає до реєструвального органу такі до-
кументи:

1) заяву про подання звіту про наслідки погашення (про до-
строкове погашення) облігацій внутрішніх місцевих позик, скла-
дену згідно з додатком 15 до цього Положення;

2) звіт про наслідки погашення облігацій внутрішніх місцевих 
позик, складений згідно з додатком 16 до цього Положення; 

3) звіт про дострокове погашення облігацій внутрішніх місце-
вих позик (у разі прийняття рішення про дострокове погашен-
ня), складений згідно з додатком 17 до цього Положення;

4) довідку, що містить інформацію щодо підтвердження фак-
ту виконання емітентом зобов’язань перед власниками, зокре-
ма реквізити платіжних документів тощо, підписану керівни-
ком;

5) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
6) копію рішення про дострокове погашення облігацій (у разі 

прийняття рішення про дострокове погашення), засвідчену в 
установленому порядку.

Рішення про дострокове погашення облігацій має містити 
таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;
порядок повідомлення власників облігацій про прийняття 

емітентом рішення про дострокове погашення випуску обліга-
цій; 

ціну дострокового погашення облігацій, порядок її встанов-
лення та розрахунок; 

дати початку та закінчення строку, в який облігації мають 
бути пред’явлені для дострокового погашення;

7) копію бюджету міста (з відповідними змінами за наявнос-
ті) на дату початку погашення (дострокового погашення) облі-
гацій, засвідчену в установленому порядку.

3. Звіт про наслідки погашення (про дострокове погашення) 
облігацій подається в одному примірнику. Звіт має бути підпи-
саний уповноваженою особою емітента, уповноваженою осо-
бою Національного банку України та засвідчений печаткою за-
значеного банку.

3. Анулювання викуплених емітентом облігацій
1. У разі якщо до настання строків погашення облігацій емі-

тент здійснив викуп усіх облігацій випуску та прийняв рішення 
про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 календар-
них днів з дати прийняття такого рішення емітент подає до ре-
єструвального органу такі документи для зупинення обігу облі-
гацій:

1) заяву про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих 
позик, складену згідно з додатком 18 до цього Положення; 

2) копію(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій (подається у 
разі здійснення викупу облігацій у їх власників у випадках, ви-
значених у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій 
(у разі його оформлення) як випадки обов’язкового викупу об-
лігацій), засвідчену(і) в установленому порядку.

Рішення про викуп облігацій має містити таку інформацію:
підстави для прийняття рішення;
порядок повідомлення власників облігацій про прийняття 

емітентом рішення про викуп облігацій; 
ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розраху-

нок; 
дати початку та закінчення строку, у який облігації мають 

бути пред’явлені для викупу;
3) копію рішення про анулювання викуплених облігацій, за-

свідчену в установленому порядку;
4) копію документа про стан рахунку в цінних паперах емі-

тента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх обліга-
цій одного випуску, за формою, встановленою внутрішніми до-
кументами Національного банку України, засвідчену в 
установленому порядку.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі по-
даних документів видає розпорядження про зупинення обігу 
облігацій за формою, наведеною у додатку 19 до цього Поло-
ження, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до ре-
єструвального органу. 

2. У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг 
яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент при-
йняв рішення щодо скасування рішення про анулювання вику-
плених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі 
документи для відновлення обігу облігацій:

1) заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з 
додатком 20 до цього Положення; 

2) копію рішення про скасування рішення про анулювання 
викуплених облігацій, засвідчену в установленому порядку. 

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі по-
даних документів видає розпорядження про відновлення обігу 
облігацій за формою, наведеною у додатку 21 до цього Поло-
ження, протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до ре-
єструвального органу.

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати ви-
дачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій 
направляє його емітенту та Національному банку України.

4. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інфор-
мації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному 
веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку протягом 1 робочого дня з дати видачі відповідного роз-
порядження.

5. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулюван-
ня свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупи-
нено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реє-
струвального органу такі документи:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій вну-
трішніх місцевих позик, складену згідно з додатком 22 до цього 
Положення; 

2) копію документа (довідки) про стан рахунку в цінних папе-
рах емітента, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх 
облігацій випуску, засвідчену в установленому порядку;

3) копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітен-
та, що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій 
випуску на дату здійснення безумовної операції щодо обме-
ження здійснення операцій у системі депозитарного обліку з 
облігаціями цього випуску, засвідчену в установленому по-
рядку;

4) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій. 

Т.в.о. директора департаменту 
корпоративного управління 
та корпоративних фінансів  Н. Хохлова 
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Додаток 1 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу
(пункт 7 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО
про реєстрацію  

випуску облігацій внутрішніх місцевих позик 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за-

свідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
___________________________________________________ ,

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

(сума словами)  
номінальною вартістю  _________________________гривень, 

(сума словами) 
забезпечених/незабезпечених (звичайних):

відсоткових іменних ____________________________штук
на суму  ______________________________________гривень,

дисконтних іменних _____________________________штук
на суму  ______________________________________ гривень
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів. 

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

 _________________  _________ ____________________
 (уповноважена особа)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)
  М. П.

Додаток 2 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу
(пункт 8 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № - КФ - ЗР - ОВМП

м. Київ  «___» ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу  ___________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______________ Положення про порядок емісії об-
лігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14 червня 2018 року № 391, та відповідно до доку-
ментів, поданих на реєстрацію випуску облігацій внутрішніх 
місцевих позик без здійснення публічної пропозиції 
___________________ _________________________________
__________________________________________________

(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
ПОСТАНОВЛЯЄ:

Заборонити Національному банку України здійснювати пе-
реказ облігацій внутрішніх місцевих позик (Тимчасове свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих по-
зик від «___» ___________ 20__ року №_______) з рахунку в 
цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах депози-
тарних установ для подальшого зарахування депозитарними 
установами прав на ці облігації внутрішніх місцевих позик на 
рахунки в цінних паперах депонентів, які не визначені рішен-

ням про емісію облігації внутрішніх місцевих позик як учасники 
такого розміщення.

 __________ ____________  ____________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М. П.

Додаток 3 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу
(пункт 10 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО
про реєстрацію  

випуску облігацій внутрішніх місцевих позик 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за-
свідчує, що випуск облігацій, який здійснюється
___________________________________________________ ,

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

(сума словами) 
номінальною вартістю __________________________гривень, 

(сума словами) 
забезпечених/незабезпечених (звичайних): 

відсоткових іменних ____________________________штук 
на суму  ______________________________________гривень, 

 дисконтних іменних ____________________________штук 
на суму  ______________________________________гривень, 
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів. 

Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій вну-
трішніх місцевих позик від «___» ___________ 20__ року 
№_______, видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, вважати таким, що анульоване.

Реєстраційний № ___/1-I-200. 
Дата реєстрації «___»____________ 20__ року. 
Дата видачі «___» ____________ 20__ року. 

 _________________  _________ ____________________
 (уповноважена особа)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)
  М. П.

Додаток 4 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу
(пункт 18 глави 1 розділу ІІІ) 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № В 

м. _____________ «___» ____________ 20_ року 

Уповноважена особа реєструвального органу  ___________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______________ Положення про порядок емісії об-
лігацій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 14 червня 2018 року № 391, та відповідно до доку-
ментів, поданих
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____________________________________________________
(найменування емітента цінних паперів, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик / ре-
єстрацію випуску та затвердження проспекту облігацій вну-
трішніх місцевих позик / реєстрацію звіту про результати емісії 
облігацій внутрішніх місцевих позик / реєстрацію реструктури-
зації боргових зобов’язань за запозиченням шляхом випуску 
облігацій / скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх 
місцевих позик та анулювання тимчасового свідоцтва про реє-
страцію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик,

УСТАНОВИЛА: 
____________________________________________________

(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів) 
Враховуючи вищезазначене та на підставі  _____________

___________________________________________________ ,
(зазначення підстав відмови) 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
відмовити  ___________________________________________

(найменування емітента цінних паперів)

в реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик / реє-
страції випуску та затвердженні проспекту облігацій внутрішніх 
місцевих позик / реєстрації звіту про результати емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик / реєстрації реструктуризації борго-
вих зобов’язань за запозиченням шляхом випуску облігацій / 
скасуванні реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих по-
зик та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску облігацій внутрішніх місцевих позик. 

 __________ ____________  ____________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М. П.

Додаток 5 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

«___» ________ 20___ року № ___ 

ЗАЯВА 
про реєстрацію випуску / реєстрацію випуску та 

затвердження проспекту облігацій внутрішніх місцевих 
позик

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Спосіб розміщення облігацій внутрішніх місцевих 
позик (шляхом публічної пропозиції, без здійснення 
публічної пропозиції)
Орган, який прийняв рішення про емісію облігацій 
внутрішніх місцевих позик
Дата, номер рішення про емісію облігацій внутріш-
ніх місцевих позик
Дата реєстрації базового проспекту облігацій вну-
трішніх місцевих позик (у разі його наявності), дата 
реєстрації останніх змін до проспекту облігацій вну-
трішніх місцевих позик (якщо такі зміни вносились)
Загальна номінальна вартість облігацій внутрішніх 
місцевих позик, які планується розмістити
Загальна кількість облігацій внутрішніх місцевих по-
зик, які планується розмістити

Характеристика облігацій внутрішніх місцевих по-
зик: іменні; відсоткові/дисконтні; звичайні (незабез-
печені)/забезпечені
Номінальна вартість облігації внутрішніх місцевих 
позик

 __________ ____________  ____________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

Додаток 6 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу 
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський 
стан
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування 
2) скорочене найменування (за наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження 
5) засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здій-

снив державну реєстрацію емітента
7) cтрок, після завершення якого закінчуються повно-

важення цього складу Ради, що є емітентом обліга-
цій

2 Інформація про формування місцевого бюджету на поточ-
ний рік:

1) доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального 
фонду, обсяг спеціального фонду, у тому числі об-
сяг бюджету розвитку)

2) витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, 
обсяг видатків загального фонду, спеціального фон-
ду за функціональною та відомчою класифікацією 
видатків), кошти на погашення основної суми боргу

3) граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним 
фондом

3 Інформація про фінансовий стан емітента в поточно-
му році та протягом п’яти останніх років:

1) інформація про виконання місцевого бюджету
2) інформація про надання гарантій щодо виконання 

боргових зобов’язань
3) інформація про стан виконання зобов’язань щодо 

розрахунків за місцевим боргом
4 Інформація про грошові зобов’язання емітента:
1) які існують на дату прийняття рішення про емісію 

облігацій (про здійснення запозичення у формі емі-
сії облігацій):
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата 
укладання правочину, сторони, вид правочину)
кредитор за кожним укладеним кредитним право-
чином
сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним 
правочином
вид валюти зобов’язання
строк і порядок виконання кредитного правочину
відомості про остаточну суму зобов’язання за кре-
дитним правочином
рішення судів щодо виникнення, виконання та при-
пинення зобов’язань за укладеним кредитним пра-
вочином
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2) які не було виконано:
кредитні правочини та зміни до них (номер, дата 
укладання правочину, сторони, вид правочину)
кредитор за кожним укладеним кредитним право-
чином
сума зобов’язання за кожним укладеним кредитним 
правочином
вид валюти зобов’язання
строк і порядок виконання кредитного правочину
дата виникнення прострочення зобов’язання за 
кредитним правочином, його розмір і стадія пога-
шення
рішення судів щодо виникнення, виконання та при-
пинення зобов’язань за укладеним кредитним пра-
вочином

5 Інша інформація*

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо 
яких прийнято рішення про емісію
1 Дата, номер рішення про емісію облігацій (про здій-

снення запозичення у формі емісії облігацій); на-
йменування органу, який прийняв рішення; порядок 
прийняття рішення про емісію облігацій внутрішніх 
місцевих позик

2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених 
від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик 
(конкретні обсяги та напрями використання)

3 Джерела погашення та виплати доходу за облігаці-
ями внутрішніх місцевих позик

4 Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які 
пропонуються до розміщення:

1) параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дис-
контні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
кількість облігацій 
номінальна вартість облігації 
загальна номінальна вартість випуску облігацій
серія облігацій*

2) інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх міс-
цевих позик (у разі прийняття рішення про емісію забез-
печених облігацій):
вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непога-
шення основної суми боргу та/або невиплати дохо-
ду за облігаціями) 
розмір забезпечення
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/гаранта(ів), місце, дата проведення 
його (їх) державної реєстрації
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
реквізити документів, що підтверджують забезпечення 
(гарантія/договір поруки ризиків непогашення основної 
суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями)
істотні умови договору поруки чи гарантії ризиків 
непогашення основної суми боргу та/або невиплати 
доходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і 
порядок виконання договору) або основні положен-
ня гарантії (гарантійного листа): сума, на яку нада-
ється гарантія, строк і порядок виконання
відомості про наявність між емітентом та поручите-
лем/гарантом відносин контролю, укладених право-
чинів тощо
баланс та звіт про фінансові результати 
поручителя(ів)/гаранта(ів)/страховика(ів) за звіт-
ний рік, що передував року, в якому подаються до-
кументи для реєстрації випуску облігацій

3) інформація про права, які надаються власникам об-
лігацій, щодо яких прийнято рішення про емісію 

4) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску об-
лігацій та емітента облігацій; найменування рейтин-
гового агентства; дата визначення рейтингової оцін-
ки та/або останнього її оновлення* 

5 Порядок розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик 
та їх оплати:

1) дати початку та закінчення розміщення облігацій; 
адреса, де відбуватиметься укладення договорів з 
першими власниками у процесі розміщення облігацій

2) можливість дострокового закінчення розміщення 
облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій 
укладено договори з першими власниками та облі-
гації повністю оплачено)

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення 
розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг 
облігацій укладено договори з першими власника-
ми та облігації повністю оплачено)

4) порядок подання заяв на придбання облігацій
5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облі-

гацій
6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розмі-
щення (за номінальною вартістю / з дисконтом 
(нижче номінальної вартості) / з премією (вище но-
мінальної вартості) або критерії та/або умови, від-
повідно до яких визначається така ціна (у випадках 
здійснення публічної пропозиції))
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (націо-
нальна або іноземна валюта)
найменування і реквізити банку та номер поточного 
рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації 
(якщо оплата облігацій здійснюється у національній 
валюті та іноземній валюті, окремо вказуються но-
мери рахунків у національній та іноземній валютах)
строк оплати облігацій

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується 
його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів, факсів
номер, дата видачі ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу
реквізити договору з андеррайтером (номер, дата 
укладення)

8) відомості про депозитарій Національного банку України:
повне найменування
місцезнаходження
код за ЄДРПОУ
реквізити договору про обслуговування випусків цінних 
паперів (номер, дата укладення) (у разі наявності)

6 Строк повернення внесків, внесених в оплату за об-
лігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання 
емісії облігацій недійсною

7 Строк повернення внесків, внесених в оплату за об-
лігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвер-
дження у встановлені строки результатів емісії об-
лігацій внутрішніх місцевих позик

8 Перелік осіб, які є учасниками розміщення облігацій 
внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття рішен-
ня про розміщення облігацій внутрішніх місцевих 
позик без публічної пропозиції), із зазначенням:

1) для юридичних осіб – резидентів: найменування, 
місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця, дати 
проведення державної реєстрації
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2) для юридичних осіб – нерезидентів: найменування, 
місцезнаходження, реквізитів документа, що свід-
чить про реєстрацію цієї юридичної особи в країні її 
місцезнаходження 

3) для фізичних осіб – резидентів: прізвища, імені, по 
батькові, місця проживання, номера та серії пас-
порта або іншого документа, що посвідчує особу, 
дати його видачі, найменування органу, що видав 
відповідний документ;

4) для фізичних осіб – нерезидентів: прізвища, імені, 
по батькові (за наявності), громадянства, номера та 
серії паспорта або іншого документа, що посвідчує 
особу, дати його видачі, найменування органу, що 
видав відповідний документ

9 Умови, дата закінчення обігу облігацій внутрішніх 
місцевих позик

10 Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій 
внутрішніх місцевих позик: 
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий ви-
куп облігацій
порядок повідомлення власників облігацій про здій-
снення викупу облігацій
порядок встановлення ціни викупу облігацій 
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх 
власниками для викупу

11 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями вну-
трішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емі-
сію відсоткових облігацій): 

1) адреси місць, дати початку і закінчення виплати до-
ходу за облігаціями

2) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового 
доходу (національна або іноземна валюта)

12 Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик: 
1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення 

облігацій
2) порядок виплати номінальної вартості облігації із 

зазначенням валюти, у якій здійснюється погашен-
ня (національна або іноземна валюта) (у разі при-
йняття рішення про розміщення відсоткових/дис-
контних облігацій)

3) можливість дострокового погашення емітентом всьо-
го випуску облігацій за власною ініціативою (порядок 
повідомлення власників облігацій про прийняття емі-
тентом рішення про дострокове погашення випуску 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації мають 
бути пред’явлені для дострокового погашення)

4) можливість дострокового погашення облігацій за 
вимогою їх власників (порядок повідомлення влас-
ників облігацій про прийняття емітентом рішення 
про дострокове погашення випуску облігацій; поря-
док встановлення ціни дострокового погашення об-
лігацій; строк, у який облігації можуть бути 
пред’явлені для дострокового погашення) 

5) дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання 
облігацій для погашення (дострокового погашення) 
випуску облігацій

13 Порядок оголошення емітентом дефолту та поря-
док дій емітента в разі оголошення ним дефолту

14 Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх 
місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окре-
мо (у разі їх наявності)):

1) загальний обсяг емісії
2) Дата, номер державної реєстрації випусків
3) кількість розміщених та кількість погашених обліга-

цій

4) інформація про випадки несплати та несвоєчасної 
сплати емітентом доходу за облігаціями та/або 
сплати не в повному обсязі доходу за облігаціями

5) інформація про випадки непогашення або несвоє-
часного погашення облігацій, суму боргу

15 Інші відомості*

____________
* За наявності 

Додаток 7 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу
(підпункт 4 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ) 

Рішення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик
(у разі оформлення проспекту облігацій)

1. Інформація про емітента та його фінансово-господарський 
стан
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування 
2) скорочене найменування (за наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження 
5) засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здій-

снив державну реєстрацію емітента
7) cтрок, після завершення якого закінчуються повнова-

ження цього складу Ради, що є емітентом облігацій

2. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо 
яких прийнято рішення про емісію
1 Дата, номер рішення про емісію облігацій (про здійснен-

ня запозичення у формі емісії облігацій); найменування 
органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рі-
шення про емісію облігацій внутрішніх місцевих позик

2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених 
від розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик 
(конкретні обсяги та напрями використання)

3 Джерела погашення та виплати доходу за облігація-
ми внутрішніх місцевих позик

4 Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, які 
пропонуються до розміщення:

1) параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконт-
ні; звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
кількість облігацій 
номінальна вартість облігації 
загальна номінальна вартість випуску облігацій
серія облігацій*

2) інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх міс-
цевих позик (у разі прийняття рішення про емісію забез-
печених облігацій):
вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непога-
шення основної суми боргу та/або невиплати доходу 
за облігаціями) 
розмір забезпечення
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/гаранта(ів), місце, дата проведення 
його (їх) державної реєстрації
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
реквізити документів, що підтверджують забезпечен-
ня (гарантія/договір поруки ризиків непогашення 
основної суми боргу та/або невиплати доходу за об-
лігаціями)
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істотні умови договору поруки чи гарантії ризиків не-
погашення основної суми боргу та/або невиплати до-
ходу за облігаціями (сума забезпечення, строк і по-
рядок виконання договору) або основні положення 
гарантії (гарантійного листа): сума, на яку надається 
гарантія, строк і порядок виконання
відомості про наявність між емітентом та поручите-
лем/гарантом відносин контролю, укладених право-
чинів тощо

3) інформація про права, які надаються власникам об-
лігацій, щодо яких прийнято рішення про емісію 

4) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облі-
гацій та емітента облігацій; найменування рейтинго-
вого агентства; дата визначення рейтингової оцінки 
та/або останнього її оновлення* 

5 Порядок розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик 
та їх оплати:

1) дати початку та закінчення розміщення облігацій; 
адреса, де відбуватиметься укладення договорів з 
першими власниками у процесі розміщення облігацій

2) можливість дострокового закінчення розміщення об-
лігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укла-
дено договори з першими власниками та облігації 
повністю оплачено)

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення 
розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг 
облігацій укладено договори з першими власниками 
та облігації повністю оплачено)

4) порядок надання заяв на придбання облігацій
5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розмі-
щення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче 
номінальної вартості) / з премією (вище номінальної 
вартості) або критерії та/або умови, відповідно до 
яких визначається така ціна (у випадках здійснення 
публічної пропозиції))
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (націо-
нальна або іноземна валюта)
найменування і реквізити банку та номер поточного 
рахунку, на який вноситиметься оплата за облігації 
(якщо оплата облігацій здійснюється у національній 
валюті та іноземній валюті, окремо вказуються номе-
ри рахунків у національній та іноземній валютах)
строк оплати облігацій

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується 
його послугами щодо розміщення облігацій цього випуску):
повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер, дата видачі ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме андеррайтингу
реквізити договору з андеррайтером (номер, дата 
укладення)

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення 
здійснювати розміщення облігацій шляхом публічної про-
позиції (у разі прийняття відповідного рішення):
повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів, факсів
номер, дата видачі ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
організації торгівлі на фондовому ринку

9) відомості про депозитарій Національного банку України:
повне найменування
місцезнаходження
код за ЄДРПОУ
реквізити договору про обслуговування випусків цінних 
паперів (номер, дата укладення) (у разі наявності)

6 Строк повернення внесків, внесених в оплату за об-
лігації внутрішніх місцевих позик, у разі визнання емі-
сії облігацій недійсною

7 Строк повернення внесків, внесених в оплату за об-
лігації внутрішніх місцевих позик, у разі незатвер-
дження у встановлені строки результатів емісії облі-
гацій внутрішніх місцевих позик

8 Умови, дата закінчення обігу облігацій внутрішніх 
місцевих позик

9 Інформація щодо можливості викупу емітентом облігацій 
внутрішніх місцевих позик: 
випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп 
облігацій
порядок повідомлення власників облігацій про здій-
снення викупу облігацій
порядок встановлення ціни викупу облігацій 
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх 
власниками для викупу

10 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями вну-
трішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про емі-
сію відсоткових облігацій): 

1) адреси місць, дати початку і закінчення виплати до-
ходу за облігаціями

2) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового до-
ходу (національна або іноземна валюта)

11 Порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик: 
1) адреси місць, дати початку і закінчення погашення 

облігацій
2) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазна-

ченням валюти, у якій здійснюється погашення (націо-
нальна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення 
про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій)

3) можливість дострокового погашення емітентом всьо-
го випуску облігацій за власною ініціативою (порядок 
повідомлення власників облігацій про прийняття емі-
тентом рішення про дострокове погашення випуску 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації мають 
бути пред’явлені для дострокового погашення)

4) можливість дострокового погашення облігацій за ви-
могою їх власників (порядок повідомлення власників 
облігацій про прийняття емітентом рішення про до-
строкове погашення випуску облігацій; порядок вста-
новлення ціни дострокового погашення облігацій; 
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені для 
дострокового погашення) 

5) дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання об-
лігацій для погашення (дострокового погашення) ви-
пуску облігацій

12 Порядок оголошення емітентом дефолту, порядок 
дій емітента в разі оголошення ним дефолту

13 Інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх 
місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окре-
мо (у разі їх наявності)):

1) загальний обсяг емісії
2) дата, номер державної реєстрації випусків
3) кількість розміщених та кількість погашених облігацій
4) інформація про випадки несплати та несвоєчасної 

сплати емітентом доходу за облігаціями та/або спла-
ти не в повному обсязі доходу за облігаціями
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5) інформація про випадки непогашення або несвоє-
часного погашення облігацій, суму боргу

14 Інші відомості*
* За наявності. 

Додаток 8 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу 
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку
«___» ________ 20___ року № ___ 

ЗАЯВА 
про скасування реєстрації випуску  

облігацій внутрішніх місцевих позик та анулювання 
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 

внутрішніх місцевих позик
Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згід-
но з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій внутрішніх місцевих позик
Дата затвердження проспекту облігацій внутрішніх 
місцевих позик
Дата затвердження реєстрації змін до проспекту об-
лігацій внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявнос-
ті)
Дата, номер рішення про відмову від емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик
Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі здій-
снення публічної пропозиції облігацій) із зазначенням 
способу і дати оприлюднення
Дата оприлюднення проспекту облігацій (у разі за-
твердження проспекту облігацій реєструвальним ор-
ганом) із зазначенням способу і дати оприлюднення

 _________  ___________ ______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 9
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу 
(підпункт 1 пункту 1 глави 5 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку 
«___» ____________ 20__ року № ___  

ЗАЯВА 
про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій 

внутрішніх місцевих позик
Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску 
згідно з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію ви-
пуску облігацій внутрішніх місцевих позик
Дата затвердження проспекту емісії облігацій вну-
трішніх місцевих позик (у разі наявності)

Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик (у разі їх наявності)
Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі 
здійснення публічної пропозиції облігацій) із зазна-
ченням способу і дати оприлюднення
Дата оприлюднення проспекту облігацій (у разі за-
твердження проспекту облігацій реєструвальним ор-
ганом) із зазначенням способу і дати оприлюднення

 _________  ___________ ______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 10
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу
(підпункт 2 пункту 1 глави 5 розділу ІІІ)

ЗВІТ 
про результати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик 
____________________________________________________ 

(найменування емітента, місцезнаходження)

Реєстраційний № ___/1-I-200-Т
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року

1. Дата початку розміщення облігацій внутрішніх місцевих по-
зик (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом об-
лігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))
2. Дати закінчення розміщення облігацій внутрішніх місцевих 
позик:
запланована (згідно з рішенням про емісію обліга-
цій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих 
позик (у разі його оформлення))
фактична
3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску:
які пропонувалися для розміщення (згідно з рішен-
ням про емісію облігацій та проспектом облігацій вну-
трішніх місцевих позик (у разі його оформлення))
фактично розміщених
4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій внутрішніх 
місцевих позик:
які пропонувалися для розміщення (згідно з тим-
часовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облі-
гацій внутрішніх місцевих позик), грн
фактично розміщених, грн
5. Кількість облігацій, що обліковуються на рахунку 
в цінних паперах емітента за результатами повер-
нення внесків, унесених в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці внески
6. Загальна сума повернутих внесків, унесених в 
оплату за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески, грн

Затверджено
________________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від емітента

________________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

______________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*
________________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
______________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від депозитарію
Національного банку України

________________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)

* За наявності
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Додаток 11 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку
«___» ________ 20___ року № ___ 

Довідка
про емісію облігацій

1. Дата початку розміщення облігацій внутрішніх місцевих по-
зик (згідно з рішенням про емісію облігацій та проспектом об-
лігацій внутрішніх місцевих позик (у разі його оформлення))
2. Дати закінчення розміщення облігацій внутрішніх місцевих 
позик:
запланована (згідно з рішенням про емісію обліга-
цій та проспектом облігацій внутрішніх місцевих 
позик (у разі його оформлення))
фактична
3. Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску:
які пропонувалися для розміщення (згідно з рішен-
ням про емісію облігацій та проспектом облігацій вну-
трішніх місцевих позик (у разі його оформлення))
фактично розміщених
4. Загальна номінальна вартість випуску облігацій внутрішніх 
місцевих позик:
які пропонувалися для розміщення (згідно з тим-
часовим свідоцтвом про реєстрацію випуску облі-
гацій внутрішніх місцевих позик), грн
фактично розміщених, грн
5. Кількість облігацій, що обліковуються на рахун-
ку в цінних паперах емітента за результатами по-
вернення внесків, унесених в оплату за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески
6. Загальна сума повернутих внесків, унесених в 
оплату за облігації, усім особам, які зробили ці 
внески, грн
Від емітента

________________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

_________________
(прізвище, ім'я, 

по батькові)

Додаток 12 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (підпункт 1 пункту 5 
розділу ІV)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку
«___» ________ 20___ року № ___

ЗАЯВА 
про реєстрацію реструктуризації боргових зобов’язань за 

запозиченням шляхом емісії облігацій внутрішніх 
місцевих позик

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згід-
но зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій вну-
трішніх місцевих позик
Дата затвердження проспекту емісії облігацій внутріш-
ніх місцевих позик (у разі наявності)
Дата реєстрації змін до проспекту емісії облігацій вну-
трішніх місцевих позик (у разі їх наявності)

Орган, який прийняв рішення про реструктуризацію 
боргових зобов’язань
Дата, номер рішення про реструктуризацію боргових 
зобов’язань
Дата, номер рішення про погодження Міністерством фі-
нансів України реструктуризації боргових зобов’язань

_____________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 13 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (пункт 2 глави 1 
розділу  V) 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № -СТ-ОВМП
м. _________  «___» _________ 20__ року 

Уповноважена особа реєструвального органу  ___________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок емісії облігацій вну-
трішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 черв-
ня 2018 року № 391, та відповідно до документів, поданих
____________________________________________________

(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

у зв’язку з прийняттям рішення про відмову від розміщення об-
лігацій внутрішніх місцевих позик / на реєстрацію звіту про ре-
зультати емісії облігацій внутрішніх місцевих позик / на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій внутрішніх місцевих позик 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій внутрішніх місцевих позик, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1) скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих 
позик  _____________________________________________ ;

(найменування емітента)
2) тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій вну-
трішніх місцевих позик  ________________________________
____________________________________________________

(найменування емітента)
____________________________________________________
(номер, дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, 

орган, що його видав)
анулювати. 
 _________ ________  _____________________ 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М. П.

Додаток 14 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (пункт 4 глави 1 
розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № -С-ОВМП
м. _________  «___» __________ 20__ року 

Уповноважена особа реєструвального органу  ___________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок емісії облігацій вну-
трішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Наці-
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ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 черв-
ня 2018 року № 391, та відповідно до документів, поданих
____________________________________________________

(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
у зв’язку з погашенням (достроковим погашенням) облігацій 
внутрішніх місцевих позик / прийняттям рішення про анулюван-
ня викуплених облігацій внутрішніх місцевих позик, 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1) скасувати реєстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих 
позик  _____________________________________________ ;

(найменування емітента)
2) свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій внутрішніх міс-
цевих позик  _________________________________________

(найменування емітента)
____________________________________________________
(номер, дата тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, 

орган, що його видав)
анулювати. 

 _________ ________  _____________________ 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М. П.

Додаток 15 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу 
(підпункт 1 пункту 2 глави 2 розділу V)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку
«___» ________ 20___ року № ___

ЗАЯВА 
про подання звіту про наслідки погашення (про 

дострокове погашення) облігацій внутрішніх місцевих 
позик

Найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Телефон, факс
Дата реєстрації, реєстраційний номер випуску згідно 
зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій
Дата реєстрації звіту про результати емісії облігацій
Дата, номер рішення про дострокове погашення облі-
гацій (зазначається у разі прийняття такого рішення)

 _________ ________  _____________________ 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М. П.

Додаток 16 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (підпункт 2 пункту 2 
глави 2 розділу V)

ЗВІТ 
про наслідки  

погашення облігацій внутрішніх місцевих позик 
____________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний № __/1-I-200
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року
1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення об-

лігацій внутрішніх місцевих позик
Дати початку погашення випуску облігацій внутрішніх місце-
вих позик:

запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та 
проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі 
його оформлення))
фактична
Дати закінчення погашення випуску облігацій внутрішніх міс-
цевих позик:
запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій та 
проспектом облігацій внутрішніх місцевих позик (у разі 
його оформлення))
фактична
Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випуску, 
які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про реє-
страцію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)
Кількість погашених облігацій внутрішніх місцевих по-
зик у випуску 
Загальна номінальна вартість випуску облігацій вну-
трішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі 
свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутріш-
ніх місцевих позик), грн
Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:
загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх 
місцевих позик, грн, у тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх 
місцевих позик, %
сума відсоткового доходу, виплачена за відсотковими 
облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн
Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:
загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх 
місцевих позик, грн

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з 
погашення облігацій внутрішніх місцевих позик
Запланована дата початку погашення випуску обліга-
цій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням про 
емісію облігацій та проспектом облігацій внутрішніх 
місцевих позик (у разі його оформлення))
Запланована дата закінчення погашення випуску об-
лігацій внутрішніх місцевих позик (згідно з рішенням 
про емісію облігацій та проспектом облігацій внутріш-
ніх місцевих позик (у разі його оформлення))
Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик у випус-
ку, які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про ре-
єстрацію випуску облігацій внутрішніх місцевих позик)
Загальна номінальна вартість випуску облігацій вну-
трішніх місцевих позик, які перебували в обігу (згідно зі 
свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій внутріш-
ніх місцевих позик), грн
Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:
загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх 
місцевих позик, грн
розмір відсоткового доходу за облігацією внутрішніх 
місцевих позик, %
сума відсоткового доходу, виплачена за відсотковими 
облігаціями внутрішніх місцевих позик, грн
Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:
загальна сума, на яку погашено облігації внутрішніх 
місцевих позик, грн
Причини невиконання емітентом зобов’язання з пога-
шення облігацій внутрішніх місцевих позик

Від емітента
___________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
___________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)
Від депозитарію 
Національного банку України

___________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

___________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)
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Додаток 17 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (підпункт 3 пункту 2 
глави 2 розділу V)

ЗВІТ 
про дострокове  

погашення облігацій внутрішніх місцевих позик 
____________________________________________________

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний № ___/1-I-200
Дата реєстрації «___» ____________ 20__ року

Дата початку погашення випуску облігацій внутрішніх місце-
вих позик:
запланована (згідно з рішенням про емісію 
облігацій та проспектом облігацій внутрішніх 
місцевих позик (у разі його оформлення))
запланована (згідно з рішенням про достро-
кове погашення облігацій внутрішніх місце-
вих позик / рішенням про емісію облігацій та 
проспектом облігацій внутрішніх місцевих 
позик (у разі його оформлення))
фактична
Дати закінчення погашення випуску облігацій внутрішніх міс-
цевих позик:
запланована (згідно з рішенням про емісію 
облігацій та проспектом облігацій внутрішніх 
місцевих позик (у разі його оформлення))
запланована (згідно з рішенням про достро-
кове погашення облігацій внутрішніх місце-
вих позик)
фактична
Кількість облігацій внутрішніх місцевих позик 
у випуску, які перебували в обігу (згідно зі сві-
доцтвом про реєстрацію випуску облігацій 
внутрішніх місцевих позик)
Кількість погашених облігацій внутрішніх міс-
цевих позик у випуску
Загальна номінальна вартість випуску облі-
гацій внутрішніх місцевих позик, які перебу-
вали в обігу (згідно зі свідоцтвом про реє-
страцію випуску облігацій внутрішніх місцевих 
позик), грн
Відсоткові облігації внутрішніх місцевих позик:
загальна сума, на яку погашено облігації вну-
трішніх місцевих позик, грн, у тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією 
внутрішніх місцевих позик, %
сума відсоткового доходу, виплачена за від-
сотковими облігаціями внутрішніх місцевих 
позик, грн
Дисконтні облігації внутрішніх місцевих позик:
загальна сума, на яку погашено облігації вну-
трішніх місцевих позик, грн
Дата, номер рішення про дострокове пога-
шення облігацій внутрішніх місцевих позик

Від емітента
___________ 

(посада)
___________ 

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

Від депозитарію 
Національного банку України

___________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 18 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (підпункт 1 пункту 1 
глави 3 розділу V) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку
«___» ________ 20___ року № ___

ЗАЯВА 
про зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик
Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску згід-
но зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій 
внутрішніх місцевих позик
Підстава для зупинення обігу облігацій внутрішніх 
місцевих позик
_____________ 

(посада)
_________ 

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

Додаток 19 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (підпункт 4 пункту 1 
глави 3 розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № -З-ОВМП 
м. _________  «___» ____________ 20__ року 

Уповноважена особа реєструвального органу  ___________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок емісії облігацій 
внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14 червня 2018 року № 391, та відповідно до документів, пода-
них для зупинення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик, 
____________________________________________________

(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
ПОСТАНОВЛЯЄ: 

зупинити обіг облігацій внутрішніх місцевих позик  __________ 
____________________________________________________

(найменування емітента) 
 _________ ________  _____________________ 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М. П.

Додаток 20
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (підпункт 1 пункту 2 
глави 3 розділу V)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку
«___» ________ 20___ року № ___

ЗАЯВА 
про відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих 

позик
Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
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Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Дата реєстрації, реєстраційний номер випуску згід-
но зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій 
внутрішніх місцевих позик
Підстава для відновлення обігу облігацій внутрішніх 
місцевих позик
______________ 

(посада)
__________ 

(підпис)
__________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 21 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (підпункт 2 пункту 2 
глави 3 розділу V)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № -ВО-ОВМП

м. __________  «___» ________ 20__ року 

Уповноважена особа реєструвального органу  ___________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок емісії облігацій вну-
трішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 черв-
ня 2018 року № 391, та відповідно до документів, поданих 
____________________________________________________

(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на відновлення обігу облігацій внутрішніх місцевих позик,

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
відновити обіг облігацій внутрішніх місцевих позик
____________________________________________________ 

(найменування емітента)

 _________ ________  _____________________ 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М. П.

Додаток 22 
до Положення про порядок 
емісії облігацій внутрішніх місцевих 
позик та їх обігу (підпункт 1 пункту 5 
глави 3 розділу V)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку
«___» ________ 20___ року № ___

ЗАЯВА 
про скасування реєстрації випуску облігацій внутрішніх 

місцевих позик
Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна 
пошта)
Дата реєстрації, реєстраційний номер випуску 
згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій внутрішніх місцевих позик
Дата реєстрації звіту про результати емісії 
облігацій внутрішніх місцевих позик

_____________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

21.06.2018  м. Київ  № 424

Про затвердження Положення 
про здійснення публічної про-
позиції цінних паперів

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
18 липня 2018 року за № 837/32289

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону 
України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ве-
дення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних папе-
рів», з метою встановлення порядку здійснення публічної про-
позиції цінних паперів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про здійснення публічної пропо-

зиції цінних паперів (далі – Положення), що додається.
2. Акціонери публічних акціонерних товариств, які вважа-

ються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, та 
повинні до 01 січня 2019 року привести у відповідність до За-
кону України від 16 листопада 2017 року № 2210-VIII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами 
цінних паперів» свої статути та внутрішні положення, у разі на-
міру здійснити публічну пропозицію у випадках, коли вимоги 
щодо необхідності оформлення проспекту на них не поширю-
ються, зобов’язані отримати згоду акціонерного товариства на 
здійснення такої публічної пропозиції.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (Хохлова Н.) забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку.

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

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ліба-
нова М.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
21 червня 2018 року № 424
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 18 липня 2018 року за 
№ 837/32289

Положення 
про здійснення публічної пропозиції цінних паперів

І. Загальні положення
1. Це Положення регулює порядок здійснення публічної про-

позиції цінних паперів емітентом (з урахуванням особливостей 
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емісії цінних паперів, передбачених іншими нормативно-
правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - реєструвальний орган)), оферентом, 
підготовки та подання на затвердження проспекту цінних папе-
рів реєструвальному органу, затвердження реєструвальним 
органом проспекту цінних паперів, внесення змін та доповнень 
до проспекту цінних паперів, затвердження реєструвальним 
органом змін та доповнень до проспекту цінних паперів, пого-
дження емітентом проспекту цінних паперів, що оформлюєть-
ся оферентом, оприлюднення проспекту цінних паперів осо-
бою, що здійснює публічну пропозицію цінних паперів.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:
кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі – ква-

ліфіковані інвестори) – інвестори у фінансові інструменти, які 
володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капі-
талу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень з 
метою вчинення правочинів щодо фінансових інструментів; 

дата здійснення публічної пропозиції - дата оприлюднення пу-
блічної пропозиції особою, що здійснює публічну пропозицію.

3. Фінансова звітність – звітність (для банків – за відповід-
ними формами, що визначені нормативно-правовими актами 
про складання фінансової звітності банків України, затвердже-
ними постановами Правління Національного банку України, які 
діяли на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб – фі-
нансова звітність за відповідними формами, що визначені 
нормативно-правовими актами центрального органу виконав-
чої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сфері бухгалтерського обліку, щодо складання фі-
нансової звітності юридичних осіб (крім банків), які діяли на від-
повідні дати), яка складається із: 

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.
4. Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, викорис-

товуються відповідно до чинного законодавства. 
5. Кваліфікованими інвесторами є:
1) міжнародні фінансові організації;
2) іноземні держави та їх центральні банки;
3) держава Україна в особі уповноважених нею органів дер-

жавної влади, Національний банк України;
4) професійні учасники ринку цінних паперів, банки та стра-

хові компанії;
5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством 

іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких 
критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро по 
курсу Національного банку України станом на день останньої 
річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за 
останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро 
по курсу Національного банку України станом на день остан-
ньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів євро по курсу 
Національного банку України станом на день останньої річної 
звітності.

ІІ. Публічна пропозиція цінних паперів 
1. Здійснення публічної пропозиції цінних паперів

Публічна пропозиція цінних паперів (далі - публічна пропо-
зиція) - пропозиція (оферта), звернена до невизначеного кола 
осіб, про придбання цінних паперів за ціною та на умовах, ви-
значених такою пропозицією, що здійснюється з урахуванням 
вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та 
цього Положення.

Публічна пропозиція має містити умови та порядок придбан-
ня цінних паперів, щодо яких здійснюється така публічна про-

позиція, строк дії такої пропозиції, інші умови відповідно до 
цього Положення. 

Публічна пропозиція має здійснюватися відповідно до вимог 
законодавства та цього Положення. 

Публічна пропозиція може здійснюватися:
емітентом у процесі емісії цінних паперів;
емітентом щодо викуплених або іншим чином набутих цін-

них паперів;
оферентом щодо продажу належних йому цінних паперів.
Подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фон-

довій біржі в частині включення до біржового реєстру вважа-
ється здійсненням публічної пропозиції. 

Подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на фон-
довій біржі без включення до біржового реєстру не вважається 
здійсненням публічної пропозиції.

2. Публічна пропозиція, яка вимагає оформлення 
проспекту

Публічна пропозиція, яка вимагає оформлення проспекту 
цінних паперів (далі – проспект), здійснюється виключно за 
умови оформлення проспекту, його затвердження реєстру-
вальним органом та оприлюднення в порядку, визначеному 
цим Положенням.

Особа, що має намір здійснити публічну пропозицію, яка ви-
магає оформлення проспекту, крім випадків здійснення публіч-
ної пропозиції цінних паперів у процесі їх емісії, повинна подати 
до реєструвального органу документи, передбачені пунктом 1 
глави 9 розділу ІІІ цього Положення. 

Рішення про затвердження або відмову в затвердженні про-
спекту приймається реєструвальним органом в порядку та 
строки, передбачені пунктом 3 глави 9 розділу ІІІ цього Поло-
ження.

Здійснення публічної пропозиції, яка вимагає оформлення 
проспекту, можливе лише за умови дійсності проспекту на дату 
здійснення такої публічної пропозиції.

3. Публічна пропозиція, яка не вимагає оформлення 
проспекту

1. Здійснення публічної пропозиції не вимагає оформлення 
проспекту, якщо публічна пропозиція підпадає під випадки, ви-
значені частиною 4 статті 34 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок». 

Здійснення публічної пропозиції, яка не вимагає оформлен-
ня проспекту, можливе лише за умови подання публічної про-
позиції до реєструвального органу в порядку, передбаченому 
цим Положенням.

Особа, що має намір здійснити публічну пропозицію, яка не 
вимагає оформлення проспекту, повинна подати до реєстру-
вального органу документи, передбачені пунктами 4, 6 цієї гла-
ви, не пізніше ніж за три робочі дні до дати здійснення публічної 
пропозиції.

Оприлюднення публічної пропозиції, яка не вимагає оформ-
лення проспекту, здійснюється в порядку та строки, передбаче-
ні пунктами 1, 2 глави 10 розділу ІІІ цього Положення.

2. Публічна пропозиція цінних паперів емітентом у процесі їх 
емісії здійснюється виключно за умови:

1) дотримання емітентом вимог законодавства про емісію 
цінних паперів;

2) реєстрації випуску цінних паперів реєструвальним орга-
ном.

3. Публічна пропозиція щодо викуплених або іншим чином на-
бутих цінних паперів здійснюється емітентом виключно за умови 
дотримання емітентом вимог статті 66 Закону України «Про акці-
онерні товариства» та законодавства про здійснення операцій з 
цінними паперами щодо викуплених цінних паперів та у разі пу-
блічної пропозиції іншим чином набутих цінних паперів.

Публічна пропозиція викуплених або іншим чином набутих 
емітентом цінних паперів здійснюється за такими етапами: 
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прийняття уповноваженим органом емітента рішення про 
здійснення публічної пропозиції викуплених або іншим чином 
набутих емітентом цінних паперів, умови, порядок та строк 
здійснення публічної пропозиції; 

затвердження ринкової вартості цінних паперів, щодо яких 
здійснюється публічна пропозиція (у випадках, встановлених 
законодавством);

подання до реєструвального органу документів про здій-
снення публічної пропозиції;

оприлюднення публічної пропозиції. 
4. У випадку здійснення публічної пропозиції викуплених або 

іншим чином набутих цінних паперів, яка не вимагає оформ-
лення проспекту, емітент повинен подати до реєструвального 
органу такі документи:

заяву про публічну пропозицію (додаток 1);
публічну пропозицію (додаток 2); 
рішення уповноваженого органу емітента про здійснення пу-

блічної пропозиції викуплених або інших чином набутих емітен-
том цінних паперів, умови, порядок та строк здійснення публіч-
ної пропозиції; 

документ про затвердження ринкової вартості цінних папе-
рів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція (у випадках, 
встановлених законодавством);

довідку про стан рахунку в цінних паперах емітента, що під-
тверджує здійснення емітентом викупу цінних паперів відповід-
ного випуску, та/або реєстр власників цінних паперів відповід-
ного випуску; 

документ, що підтверджує повноваження особи, яка підпи-
сала заяву про здійснення публічної пропозиції та публічну 
пропозицію; 

форму з контактними даними осіб, відповідальних за підго-
товку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього (дода-
ток 3).

5. Оферент може самостійно оформити проспект (дода-
ток  4) у разі відсутності дійсного проспекту на дату здійснення 
публічної пропозиції. Оформлений оферентом проспект має 
бути погоджений емітентом. 

Підтвердження погодження проспекту емітентом надається 
за формою, наведеною в додатку 5.

Публічна пропозиція цінних паперів оферентом здійснюєть-
ся за такими етапами: 

прийняття уповноваженим органом оферента (якщо офе-
рент є юридичною особою) або особисто оферентом (якщо 
оферент є фізичною особою) рішення про здійснення публічної 
пропозиції цінних паперів, умови, порядок та строк здійснення 
публічної пропозиції; 

погодження проспекту, оформленого оферентом, із емітен-
том цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропози-
ція (у разі оформлення проспекту); 

подання до реєструвального органу документів про здій-
снення публічної пропозиції;

оприлюднення публічної пропозиції. 
6. У випадку здійснення публічної пропозиції оферентом, 

яка не вимагає оформлення проспекту, оферент повинен по-
дати до реєструвального органу такі документи:

заяву про публічну пропозицію;
публічну пропозицію; 
рішення уповноваженого органу оферента (якщо оферент є 

юридичною особою) або оферента (якщо оферент є фізичною 
особою) про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, 
умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції; 

виписку з рахунку в цінних паперах оферента, що підтвер-
джує право власності оферента на цінні папери, щодо яких 
здійснюється публічна пропозиція; 

документ, що підтверджує повноваження особи, яка підпи-
сала заяву про публічну пропозицію (крім фізичної особи – 
оферента, яка самостійно підписує заяву про публічну пропо-
зицію та публічну пропозицію); 

форму з контактними даними осіб, відповідальних за підго-
товку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього.

7. Документи, що складаються при здійсненні публічної про-
позиції, мають містити актуальну, достовірну, повну інформа-
цію на дату її подання до реєструвального органу, якщо інше не 
передбачено цим Положенням. 

Особа, що здійснює публічну пропозицію, забезпечує досто-
вірність, повноту та актуальність відомостей, наведених у до-
кументах, що подаються до реєструвального органу.

У випадку оформлення проспекту оферентом, який пого-
джений емітентом, емітент та оферент солідарно забезпечу-
ють достовірність, повноту та актуальність відомостей, наведе-
них у проспекті.

Датою отримання документів, визначених в пунктах 4–6 цієї 
глави, є дата реєстрації таких документів, наданих у паперовій 
формі у відповідному підрозділі реєструвального органу, який 
виконує функції реєстрації вхідної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, 
наданих у паперовій формі. Достовірність інформації, яка міс-
титься у документах, наданих в електронній формі, та інфор-
мації, яка міститься в документах, наданих в паперовій формі, 
забезпечує особа, яка надає відповідні документи. 

4. Заборона публічної пропозиції
1. Реєструвальний орган може заборонити публічну пропо-

зицію у разі, якщо встановлено факт порушення вимог зако-
нодавства про цінні папери та/або про акціонерні товари-
ства.

Публічна пропозиція є неможливою у разі заборони реєстру-
вальним органом торгівлі цінними паперами відповідно до 
пункту 163 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні».

2. Повідомлення про заборону публічної пропозиції дово-
диться до відома особи, що здійснює публічну пропозицію, 
письмово шляхом направлення розпорядження про заборону 
публічної пропозиції цінних паперів (додаток 6), яке має місти-
ти обґрунтовані підстави для такої заборони.

5. Перелік публічних пропозицій
Реєструвальний орган веде перелік публічних пропозицій. 
Реєструвальний орган розміщує інформацію про публічні 

пропозиції на своєму офіційному веб-сайті.
У разі здійснення публічної пропозиції, яка не вимагає 

оформлення проспекту, публічна пропозиція включається до 
переліку публічних пропозицій протягом трьох робочих днів з 
дати надходження до реєструвального органу документів, пе-
редбачених пунктом 4 глави 3 цього розділу.

Прийняття реєструвальним органом документів щодо пу-
блічної пропозиції, включення публічної пропозиції до переліку 
публічних пропозицій, інша дія реєструвального органу щодо 
публічної пропозиції не є гарантією вартості цінних паперів, 
щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

6. Відомості,  
що вносяться до переліку публічних пропозицій

До переліку публічних пропозицій вносяться такі відомості:
1. Загальна інформація:
1) статус особи, яка здійснює публічну пропозицію:
емітент у процесі емісії цінних паперів;
емітент щодо викуплених або іншим чином набутих цінних 

паперів;
оферент щодо продажу належних йому цінних паперів;
2) подання заявки про допуск цінних паперів до торгів на 

фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру;
3) публічна пропозиція здійснюється з оформленням про-

спекту чи без оформлення проспекту цінних паперів;
4) інформація про необхідність оформлення проспекту або 

підстава для звільнення особи, яка здійснює публічну пропо-
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зицію, від оформлення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

5) дата затвердження реєструвальним органом проспекту 
цінних паперів та дійсність проспекту;

6) інформація про наявність базового проспекту; 
7) документи, які визначають порядок здійснення публічної 

пропозиції та умови і порядок придбання цінних паперів під час 
здійснення публічної пропозиції.

2. Інформація про оферента (для юридичних осіб):
код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код юридичної особи;
найменування;
місцезнаходження;
засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти, 

адреса веб-сайту).
Інформація про оферента (для фізичних осіб):
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності); 
реєстраційний номер облікової картки фізичної особи плат-

ника податків та/або серія, номер паспорта (у разі якщо особа 
відмовилася від отримання реєстраційного номера облікової 
картки фізичної особи – платника податків та повідомила про 
це відповідний орган) (ця інформація не підлягає розміщенню 
на сайті реєстраційного органу); 

місце проживання;
засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти) 

(ця інформація не підлягає розміщенню на сайті реєстраційно-
го органу).

3. Інформація про емітента цінних паперів:
код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код юридичної особи;
найменування;
місцезнаходження;
засоби зв’язку (телефон, факс, адреса електронної пошти, 

адреса веб-сайту);
розмір статутного капіталу.
4. Інформація про публічну пропозицію цінних паперів:
загальна номінальна вартість цінних паперів, що пропону-

ються для публічної пропозиції;
міжнародний номер (код) цінного паперу ISIN;
кількість цінних паперів;
номінальна вартість цінних паперів;
вид цінних паперів (для облігацій) – відсоткові, дисконтні, ці-

льові;
тип цінних паперів (для акцій) – прості, привілейовані; 
форма випуску (іменні, на пред’явника);
відсоткова ставка (для відсоткових цінних паперів);
строк дії публічної пропозиції (дата початку розміщення; 

дата закінчення розміщення);
фондова біржа, на якій здійснюватиметься публічна пропо-

зиція цінних паперів;
повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

контактні дані андеррайтера;
дата початку та закінчення публічної пропозиції (крім акцій);
дата заборони публічної пропозиції;
веб-сайт, на якому оприлюднена публічна пропозиція;
заборона публічної пропозиції (щодо інших);
відновлення публічної пропозиції. 

ІІІ. Проспект цінних паперів
1. Зміст проспекту

1. Проспект оформлюється особою, яка здійснює публічну 
пропозицію (далі - особа, яка оформлює проспект). 

Проспект має містити всю інформацію, яка з огляду на осо-
бливості емітента та цінних паперів, щодо яких здійснюється 
публічна пропозиція, необхідна для надання інвесторам мож-
ливості зробити обґрунтовану оцінку фінансового становища 
активів і пасивів емітента, перспектив емітента та будь-якої 
особи, яка забезпечує виконання зобов’язання емітента за та-
ким випуском, а також прав за такими цінними паперами та яка 
подається у формі, яку легко зрозуміти та проаналізувати.

Проспект має забезпечувати надання інвестору всієї необ-
хідної інформації з метою прийняття пересічним інвестором 
зваженого інвестиційного рішення для придбання цінних папе-
рів, щодо яких оформлено проспект.

Проспект має оформлюватися із врахуванням конкретного 
виду цінного паперу та особи, яка оформлює проспект.

Оформлення проспекту не є обов’язковим у випадках, пе-
редбачених законодавством.

2. Проспект повинен мати три частини:
анотацію;
реєстраційний документ; 
документ про цінні папери.
Тільки три зазначені частини разом складають проспект, що 

вимагається для публічної пропозиції, крім випадку, передба-
ченого главою 7 розділу ІІ цього Положення.

2. Дійсність проспекту
Проспект, базовий проспект, який складається з єдиного до-

кумента, є дійсним для здійснення публічної пропозиції протя-
гом 12 місяців з дати його затвердження реєструвальним орга-
ном.

Якщо проспект, базовий проспект складається з кількох до-
кументів, строк у 12 місяців розраховується з дати затверджен-
ня останнього з документів.

Проспект, базовий проспект припиняє дійсність, якщо суттє-
ві зміни, зазначені у пункті 2 глави 11 цього розділу, мали місце, 
але не були оформлені відповідно до вимог пункту 1 глави 11 
цього розділу.

3. Форма проспекту
1. Проспект має бути складений з використанням структур-

них елементів, наведених у додатку 4, залежно від особливос-
тей публічної пропозиції, особи, яка оформлює проспект, виду 
цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

2. Проспект має містити усі відповідні структурні елементи 
відповідно до додатка 4 залежно від особливостей публічної 
пропозиції.

3. Проспект може складатися з одного чи кількох різних до-
кументів, які також можуть містити посилання на інші докумен-
ти, які є у публічному доступі в результаті їх оприлюднення від-
повідно до вимог статті 381 або розділу V Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок».

4. У проспекті, що складається з кількох документів, інфор-
мація має бути розділена на три частини: анотацію, реєстра-
ційний документ та документ про цінні папери.

Проспект має викладати цю інформацію в такій послідов-
ності:

зрозумілий та детальний зміст;
анотація;
реєстраційний документ - інформація про емітента відповід-

но до структурних елементів, наведених у додатку 4, обраних 
залежно від особливостей публічної пропозиції, та інформація 
про поручителя, гаранта (за наявності); 

документ про цінні папери - інформація відповідно до струк-
турних елементів, наведених у додатку 4, обраних залежно від 
цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

5. Реєстраційний документ та документ про цінні папери ма-
ють містити оцінку ризиків, що стосуються емітента та/або цін-
них паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, та 
іншу інформацію, що стосується емітента та/або цінних папе-
рів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, відповідно до 
структурних елементів додатка 4, обраних залежно від особли-
востей публічної пропозиції.

Якщо порядок викладення інформації в проспекті не збіга-
ється із послідовністю викладення інформації, зазначеною в 
пункті 6 цієї глави, емітент має додатково надати до реєстру-
вального органу документ, в якому визначить детальний зміст 
поданого проспекту відповідно до послідовності пунктів струк-
турних елементів додатка 4 із посиланням на сторінки поданого 
проспекту, на яких та чи інша інформація може бути знайдена.
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6. У разі здійснення особою публічної пропозиції, щодо якої 
на дату публічної пропозиції вже є чинний реєстраційний доку-
мент, затверджений реєструвальним органом, підготовка та за-
твердження реєстраційного документа не вимагаються. В цьо-
му випадку особа, яка оформлює проспект, повинна підготувати 
тільки анотацію та документ про цінні папери, а також зробити 
посилання на чинний реєстраційний документ та місце, де його 
може знайти інвестор. 

7. Особа, яка оформлює проспект, має включити в документ 
про цінні папери, який подається на затвердження реєстру-
вальному органу, усю інформацію, що зазвичай зазначається в 
реєстраційному документі, яка зазнала істотних змін з моменту 
опублікування чинного реєстраційного документа та надасть 
інвесторам можливість зробити обґрунтовану оцінку стану і 
перспектив емітента. Зазначення усієї вказаної інформації в 
документі про цінні папери не вимагається у випадках, перед-
бачених главою 7 цього розділу.

8. Інформація, яка зазначається в проспекті, має бути акту-
альною, достовірною, повною та правдивою на дату подання 
проспекту до реєструвального органу на затвердження, якщо 
інше не передбачено цим Положенням. 

9. Якщо проспект оформлюється юридичною особою, він 
підписується особою, що здійснює управлінські функції в такій 
юридичній особі, належним чином уповноваженою на підпи-
сання проспекту такою юридичною особою.

Якщо проспект оформлюється в процесі емісії цінних папе-
рів, він підписується особою, що здійснює управлінські функції 
в емітенті, належним чином уповноваженою на підписання 
проспекту такою юридичною особою та аудитором. 

Якщо проспект оформлюється фізичною особою, він підпи-
сується такою фізичною особою.

Особи, що підписали проспект, тим самим підтверджують до-
стовірність відомостей, які в ньому містяться, а аудитор - достовір-
ність відомостей щодо фінансової звітності, яка ним перевірена. 

4. Мова проспекту
Проспект складається державною мовою України (далі – 

державною мовою).
Якщо проспект містить посилання на інші документи, вони 

також мають бути викладені державною мовою.
Проспект цінних паперів іноземного емітента оформлюється 

державною мовою, а також за бажанням особи, яка оформлює 
такий проспект, англійською мовою або державною мовою кра-
їни Європейського Союзу, в якій цінні папери пропонуються до 
розміщення чи публічної пропозиції або допущені до торгів на 
фондовій біржі.

5. Анотація. Вимоги до змісту та форми анотації
1. Анотація складається відповідно до статті 35 Закону Укра-

їни «Про цінні папери та фондовий ринок».
Анотація має містити інформацію про суттєві характеристи-

ки цінних паперів, що пропонуються, істотні характерні ознаки 
та ризики, пов’язані з емітентом, його цінними паперами або 
будь-якою особою, яка забезпечує виконання зобов’язань емі-
тента за таким випуском.

Анотація має містити п’ять частин: 
1) частина 1 – застереження; 
2) частина 2 – інформація про емітента; 
3) частина 3 – інформація про цінні папери та забезпечення;
4) частина 4 – ризики, пов’язані із публічною пропозицією; 
5) частина 5 – інформація про публічну пропозицію. 
Анотація має містити обсяг інформації, визначений у струк-

турному елементі 1 додатка 4. 
2. Послідовність частин структурного елемента 1 додатка 4 

є обов’язковою. Кожне положення, зазначене у відповідній час-
тині структурного елемента 1 додатка 4, має бути зазначене у 
послідовності, наведеній у структурному елементі 1 додатка 4. 
Якщо інформація, зазначена в структурному елементі 1 додат-

ка 4, не застосовується до особи, що здійснює публічну пропо-
зицію, та/або цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна 
пропозиція, це питання має бути зазначене в анотації з позна-
чкою «не застосовується», а не виключатися з анотації.

3. Анотація викладається стисло і загальнозрозуміло з ме-
тою сприяння прийняттю інвесторами рішення про можливу 
інвестицію у такі цінні папери.

Анотація має враховувати особливості емітента та цінних 
паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція. 

Анотація не має суперечити іншим частинам проспекту.
Анотація не може містити посилань на інші документи.
Обсяг анотації не має перевищувати 7 % від загального об-

сягу проспекту, але не більше ніж 15 сторінок. 

6. Реєстраційний документ та документ про цінні папери 
проспекту

1. Вимоги до змісту реєстраційного документа та документа 
про цінні папери проспекту.

У реєстраційному документі має міститися інформація про 
емітента.

У документі про цінні папери має міститися інформація про 
цінні папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Реєстраційний документ та документ про цінні папери ма-
ють бути складені з використанням структурних елементів до-
датка 4 залежно від особливостей публічної пропозиції, особи, 
яка оформлює проспект, та виду цінних паперів, щодо яких 
здійснюється публічна пропозиція. 

Реєстраційний документ має містити інформацію, визначену 
в структурних елементах додатка 4, залежно від виду цінних 
паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Документ про цінні папери має містити інформацію, визна-
чену в структурних елементах додатка 4, залежно від виду цін-
них паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

2. Включення інформації в реєстраційний документ та доку-
мент про цінні папери шляхом посилання. 

Реєстраційний документ та документ про цінні папери мо-
жуть містити посилання на інші документи, які вже є у публічно-
му доступі в результаті їх оприлюднення або вони оприлюдню-
ються одночасно із поданням проспекту на затвердження 
реєструвального органу відповідно до вимог статті 381 або роз-
ділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

Таке посилання має містити посилання на веб-сторінку, яка 
включає універсальний покажчик місцезнаходження (Universal 
Resource Locator) (URL-адресу), доменне ім’я, місцезнахо-
дження сторінки та назву файлу, на який здійснюється поси-
лання, за якою інвестори можуть з ними ознайомитися. 

Реєстраційний документ та документ про цінні папери мо-
жуть містити, зокрема, посилання на такі документи:

1) проміжну фінансову звітність; 
2) річну фінансову звітність; 
3) чинний зареєстрований статут емітента з відміткою реє-

страційного органу про його державну реєстрацію (для стату-
тів, зареєстрованих до 01 січня 2016 року) або код доступу до 
результатів надання адміністративних послуг у сфері держав-
ної реєстрації, за яким розміщений в Єдиному державному ре-
єстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань чинний зареєстрований статут емітента (для 
статутів, зареєстрованих після 01 січня 2016 року); 

4) затверджені реєструвальним органом проспекти та базові 
проспекти щодо емітента; 

5) регульовану інформацію про емітента на фондовому ринку.
Якщо реєстраційний документ або документ про цінні папе-

ри містять посилання на інші документи, інформація в яких за-
знала суттєвих змін з моменту їх оприлюднення, які можуть 
бути істотними для акціонерів, учасників, інвесторів або впли-
нути на фінансово-господарський стан емітента, реєстраційний 
документ або документ про цінні папери мають містити опис 
зазначених змін та актуальну інформацію.
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Реєстраційний документ та документ про цінні папери про-
спекту можуть містити посилання на окремі частини інших до-
кументів лише за умови, що в них міститься застереження про 
те, що інші частини такого документа є неактуальними на мо-
мент здійснення публічної пропозиції.

7. Базовий проспект
1. У разі наміру особи здійснити більше ніж одну публічну 

пропозицію непайових цінних паперів емітент може оформити 
проспект у формі базового проспекту. Базовий проспект має 
містити всю істотну інформацію про емітента та цінні папери, 
щодо яких здійснюється публічна пропозиція, відповідно до ви-
мог цього Положення. До базового проспекту мають додавати-
ся остаточні умови про кожну публічну пропозицію (далі – оста-
точні умови).

Базовий проспект має бути складений з використанням 
структурних елементів, наведених у додатку 4. Базовий про-
спект має містити обсяг інформації, визначений у структурних 
елементах 1, 4, 5, 6, 7, 8 додатка 4 із врахуванням категорій, 
зазначених у структурному елементі 10 додатка 4.

Додатково до інформації, яка має бути зазначена в базово-
му проспекті відповідно до додатка 4, базовий проспект має 
містити таку інформацію:

опис інформації, яка буде включена в остаточні умови; 
зразок шаблону «Форма остаточних умов»; 
спосіб оприлюднення остаточних умов.
Базовий проспект може не містити певної інформації, яка 

невідома на момент затвердження базового проспекту і яка 
може бути визначена лише на момент затвердження остаточ-
них умов.

2. У разі підготовки особою базового проспекту він має міс-
тити відповідні частини в такій послідовності:

1) зрозумілий та детальний зміст;
2) анотацію (структурний елемент 1 додатка 4);
3) реєстраційний документ - інформацію про емітента відпо-

відно до структурних елементів додатка 4, обраних залежно 
від особливостей публічної пропозиції, та інформацію про по-
ручителя, гаранта (за наявності); 

4) документ про цінні папери - інформацію відповідно до 
структурних елементів додатка 4, обраних залежно від цінних 
паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Особа, яка оформлює базовий проспект, може вільно визна-
чати послідовність викладення інформації, що наведена у 
структурних елементах додатка 4. Інформація про різні цінні 
папери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, має бути 
чітко структурована та відокремлена одна від одної. 

Якщо порядок викладення інформації в базовому проспекті 
не збігається з порядком викладення інформації, передбаче-
ним у структурних елементах додатка 4, особа, яка оформлює 
базовий проспект, повинна зазначити детальний зміст із поси-
ланням на сторінки базового проспекту, на яких та чи інша ін-
формація може бути знайдена відповідно до послідовності, ви-
кладеної у структурних елементах додатка 4. 

3. Остаточні умови базового проспекту викладаються у ви-
гляді окремого документа. Остаточні умови базового проспекту 
мають бути викладені в легкозрозумілій формі.

Інформація, що наведена у структурних елементах додатка 
4 та є в базовому проспекті, не має повторюватися в остаточ-
них умовах проспекту.

Якщо особа, яка оформлює проспект, раніше розміщувала 
реєстраційний документ та прийняла рішення оформити базо-
вий проспект, проспект має містити такі частини:

посилання на інформацію, розміщену в чинному реєстрацій-
ному документі, яка має бути невід’ємною частиною базового 
проспекту; 

інформацію, яка має зазначатися у відповідному документі 
про цінні папери, за винятком остаточних умов, коли остаточні 
умови не включені до базового проспекту.

Остаточні умови мають:
1) аналізуватися у поєднанні з базовим проспектом та до-

датками до нього;
2) містити посилання на URL-адресу, де опублікований базо-

вий проспект;
3) містити анотацію публічної пропозиції щодо конкретного 

цінного паперу.
Остаточні умови підписує особа, яка розміщує базовий про-

спект.
Остаточні умови не можуть бути підставою для внесення 

змін до інформації, зазначеної в базовому проспекті.
У разі якщо базовий проспект поширюється на різні види 

цінних паперів, він має містити єдину анотацію щодо всіх цін-
них паперів. Інформація про різні цінні папери в анотації базо-
вого проспекту має бути чітко структурованою та відокремле-
ною одна від одної.

4. У разі необхідності внесення змін до анотації базового 
проспекту особа, яка оформлює базовий проспект, має при-
йняти рішення щодо викладення анотації в новій редакції чи 
підготовки доповнення до існуючої анотації. У разі викладення 
анотації в новій редакції особа, яка оформлює базовий про-
спект, має забезпечити інвесторам умови для можливості ви-
значення внесених змін у простий та зрозумілий спосіб.

5. Категорії інформації, що зазначаються в базовому про-
спекті та остаточних умовах.

Інформація, що зазначається в базовому проспекті та оста-
точних умовах, класифікується за трьома категоріями – A, Б, В. 
Категорії визначають, наскільки детально та де особа, що 
оформлює проспект у формі базового проспекту, повинна на-
дати інформацію, що вимагається структурним елементом 10 
додатка 4, а саме:

1) категорія А означає усю відповідну інформацію, що має 
бути включена в базовий проспект, яка не може залишитися 
незаповненою і бути викладеною в остаточних умовах; 

2) категорія Б означає, що базовий проспект має містити всі 
загальні принципи, пов'язані з певною інформацією, і лише 
окремі деталі, які невідомі на момент затвердження базового 
проспекту та можуть залишатися незаповненими для її по-
дальшого включення в остаточні умови; 

3) категорія В означає, що базовий проспект може не місти-
ти зазначену інформацію, оскільки вона може бути невідома на 
момент затвердження базового проспекту. Така інформація 
має бути включена в остаточні умови.

Класифікація інформації за зазначеними категоріями наве-
дена у структурному елементі 10 додатка 4 Положення.

У випадку настання обставин, передбачених пунктом 2 глави 11 
цього розділу, особа, яка оформлює базовий проспект, якомога 
скоріше, але в будь-якому разі не пізніше п’яти робочих днів з дати 
їх виникнення, має підготувати та подати до реєструвального орга-
ну зміни та доповнення до базового проспекту.

8. Виключення певної інформації з проспекту та базового 
проспекту

1. Якщо інформація, яка має бути включена до проспекту/
базового проспекту відповідно до структурних елементів до-
датка 4 цього Положення, не застосовується до емітента або 
цінних паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, 
проспект має містити інформацію, що найбільш відповідає ін-
формації, яка має бути обов’язково включена до проспекту/
базового проспекту, або є аналогічною чи подібною з урахуван-
ням обставин.

2. Особа, яка оформлює проспект/базовий проспект, одно-
часно із поданням заяви про затвердження проспекту/базового 
проспекту має право звернутися до реєструвального органу з 
письмовою заявою про звільнення від включення в проспект 
інформації за наявності будь-якої з таких підстав: 

інформація не застосовується до емітента або цінного папе-
ра, щодо якого здійснюється публічна пропозиція, та інформа-
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ція, аналогічна інформації, яка має бути зазначена в проспекті, 
відсутня;

розкриття інформації в проспекті суперечитиме публічному 
інтересу; 

розкриття інформації завдасть суттєвих збитків емітенту за 
умови, що її виключення з проспекту не вводитиме в оману ак-
ціонерів, учасників, інвесторів; 

розкриття інформації є неістотним для публічної пропозиції, 
а її виключення не вводитиме в оману акціонерів, учасників, 
інвесторів.

3. Заява особи, яка оформлює проспект, про звільнення від 
включення в проспект/базовий проспект певної інформації має 
відповідати таким вимогам: 

містити детальне обґрунтування щодо звільнення від вклю-
чення певної інформації в проспект;

визначати конкретний перелік інформації, щодо якої особа 
звертається з проханням про звільнення від включення в про-
спект;

містити посилання на конкретну підставу (підстави) для 
звільнення від включення певної інформації в проспект та при-
чини застосування особою, яка оформлює проспект/базовий 
проспект.

9. Затвердження проспекту та підстави для відмови в 
затвердженні проспекту

1. Для затвердження проспекту/базового проспекту (далі – 
проспект) особа, яка оформлює проспект (надалі – заявник), 
крім випадків здійснення публічної пропозиції цінних паперів 
під час емісії цінних паперів, подає до реєструвального органу 
такі документи:

1) заяву про публічну пропозицію; 
2) якщо заявник є юридичною особою - належним чином за-

свідчену копію рішення уповноваженого органу заявника про 
здійснення публічної пропозиції, зокрема:

у разі здійснення публічної пропозиції емітентом щодо вику-
плених або інших чином набутих цінних паперів - рішення упо-
вноваженого органу емітента про здійснення публічної пропо-
зиції щодо викуплених або інших чином набутих цінних паперів, 
умови, порядок та строк здійснення публічної пропозиції; 

у разі здійснення публічної пропозиції оферентом - рішення 
уповноваженого органу оферента про здійснення публічної 
пропозиції належних йому цінних паперів, умови, порядок та 
строк здійснення публічної пропозиції; 

3) проспект у двох примірниках;
4) у разі здійснення публічної пропозиції оферентом - під-

твердження погодження проспекту емітентом;
5) річну фінансову звітність згідно з пунктом 3 розділу I цього 

Положення, засвідчену підписами емітента разом із аудитор-
ським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінан-
сової звітності за останні два звітні роки, що передували року, 
у якому подається проспект, складеним відповідно до Міжна-
родних стандартів аудиту із врахуванням вимог нормативно-
правового акта реєструвального органу, що встановлює вимоги 
до аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора);

6) проміжну фінансову звітність згідно з пунктом 3 розділу I 
цього Положення, засвідчену підписами емітента, разом із зві-
том щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний пе-
ріод, що передує періоду, у якому проспект подається до реє-
струвального органу, складеним відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового 
акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до ауди-
торського звіту (звіту незалежного аудитора);

7) засвідчену підписом керівника емітента копію статуту емі-
тента в редакції, що була чинною на дату прийняття рішення 
про здійснення публічної пропозиції (надається у разі відсут-
ності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату при-
йняття рішення про здійснення публічної пропозиції на офіцій-
ному веб-сайті Міністерства юстиції України);

8) форму з контактними даними осіб, відповідальних за під-
готовку та оформлення проспекту, заяви та змін до нього;

9) проект повідомлення про те, яким чином буде оприлюдне-
но проспект.

Якщо інформація, зазначена в пунктах 5, 6, є оприлюдненою 
на веб-сайті емітента та у загальнодоступній інформаційній 
базі даних реєстраційного органу, заявник може не надавати 
паперові копії таких документів, але повинен надати реєстру-
вальному органу посилання на конкретну сторінку веб-сайту 
(URL-адресу), на якому оприлюднена така інформація.

Якщо порядок викладення інформації в проспекті не збіга-
ється з порядком викладення інформації, передбаченим у 
структурних елементах додатка 4, заявник повинен додатково 
подати до реєструвального органу детальний зміст із

посиланням на сторінки проспекту, на яких та чи інша інфор-
мація може бути знайдена відповідно до послідовності, викла-
деної у структурних елементах додатка 3. 

2. Заявник повинен забезпечити, щоб:
поданий проспект містив усю необхідну інформацію, що має 

бути розкрита згідно із законом та цим Положенням; 
інформація, яка міститься в поданому проспекті, відповіда-

ла дійсності та не містила прогалин, помилок чи неточностей.
3. Реєструвальний орган здійснює затвердження проспекту 

або відмовляє у відповідному затвердженні після надходження 
проспекту і всіх необхідних документів для його затвердження 
протягом:

20 робочих днів; 
10 робочих днів - у разі, якщо в емітента наявні цінні папери, 

допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася пу-
блічна пропозиція таких цінних паперів.

4. У разі якщо проспект та/або інші подані документи не від-
повідають вимогам законодавства, та/або містять неповну чи 
недостовірну інформацію, та/або містять розбіжності між свої-
ми положеннями, реєструвальний орган невідкладно, але не 
пізніше завершення передбачених пунктом 3 цієї глави строків 
інформує заявника про зазначені виявлені факти та чітко ви-
значає зміни, доповнення та/або пояснення, які необхідно по-
дати у зв’язку з цим. У такому разі розрахунок строків, перед-
бачених пунктом 3 цієї глави, розпочинається спочатку з дня 
отримання реєструвальним органом запитуваних документів 
та/або пояснень.

5. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу 
затвердження проспекту реєструвальним органом.

6. Затвердження проспекту реєструвальним органом не 
може розглядатися як гарантія вартості таких цінних паперів. 
Реєструвальний орган відповідає лише за повноту інформації, 
що міститься у документах, які подаються для затвердження 
проспекту, та за її відповідність вимогам законодавства.

Особа, яка оформила проспект, відповідає за достовірність 
відомостей, наведених у документах, що подаються для за-
твердження проспекту, відповідно до частини 5 статті 36 Зако-
ну України «Про цінні папери та фондовий ринок».

7. Датою отримання документів є дата реєстрації таких до-
кументів, наданих у паперовій формі, у відповідному підрозділі 
реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхід-
ної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, 
наданих у паперовій формі. Особа, яка оформила проспект, 
відповідає за відповідність інформації, яка міститься в доку-
ментах, наданих в електронній формі, інформації, яка містить-
ся в документах, наданих у паперовій формі, відповідно до 
частини 5 статті 36 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок».

8. Затверджений проспект цінних паперів засвідчуються під-
писом уповноваженої особи реєструвального органу та штам-
пом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник затвердженого проспекту повертається за-
явнику.
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9. За письмовим зверненням заявника, поданим до реєстру-
вального органу до прийняття реєструвальним органом рішен-
ня про затвердження проспекту або відмову в затвердженні 
проспекту, реєструвальний орган може повернути всі докумен-
ти, подані для затвердження проспекту, на доопрацювання.

10. Підставами для повернення заявнику без розгляду до-
кументів, що подані для затвердження проспекту, є:

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

конодавства.
Якщо на обґрунтовану думку реєструвального органу наявні 

підстави для повернення заявнику без розгляду документів, що 
подані для затвердження проспекту, реєструвальний орган ін-
формує заявника про зазначені виявлені факти та визначає 
зміни, додатки та/або пояснення, які необхідно подати у зв’язку 
з цим. Реєструвальний орган інформує про це заявника пись-
мово та через електронні засоби зв’язку, зазначені у формі з 
контактними даними осіб, відповідальних за оформлення про-
спекту. 

11. У разі якщо проспект та/або інші документи, подані до 
реєструвального органу, містять неповну інформацію у зв’язку 
із тим, що заявник подав до реєструвального органу заяву про 
звільнення від включення в проспект інформації в порядку, пе-
редбаченому главою 8 цього розділу, реєструвальний орган не-
відкладно інформує заявника про задоволення заяви про 
звільнення від включення в проспект інформації або відмову в 
її задоволенні. У разі відмови в задоволенні заяви про звіль-
нення від включення в проспект інформації реєструвальний 
орган визначає зміни та доповнення, які необхідно зазначити в 
проспекті. У такому разі розрахунок строків, передбачених 
пунктом 3 глави 9 цього розділу, розпочинається знову з дня 
отримання реєструвальним органом запитуваних відповідно 
до цієї частини інформації та/або документів. 

12. Повідомлення особи, яка оформлює проспект, про при-
йняте рішення про затвердження проспекту здійснюється засо-
бами телекомунікаційного зв’язку.

Рішення про затвердження проспекту цінних паперів опри-
люднюється на офіційному веб-сайті реєструвального органу 
протягом одного робочого дня після його прийняття.

13. Відмова в затвердженні проспекту. 
Реєструвальний орган відмовляє у затвердженні проспекту 

виключно у разі:
1) невідповідності поданих документів вимогам законодав-

ства;
2) наявності розбіжностей між різними положеннями пода-

них документів, недостовірності та/або неповноти інформації у 
поданих документах;

3) визнання емісії цінних паперів недобросовісною.
Відмова має містити обґрунтування такої відмови.
Відмова в затвердженні проспекту оформлюється розпоря-

дженням (додаток 7).
Повідомлення особи, яка оформлює проспект, про прийняте 

рішення про відмову в затвердженні проспекту здійснюється 
засобами телекомунікаційного зв’язку.

У разі відмови в затвердженні проспекту усі подані докумен-
ти залишаються в реєструвальному органі.

10. Оприлюднення проспекту
1. Оприлюднення проспекту здійснюється в порядку, перед-

баченому законом.
Проспект не може бути оприлюднений до того, як він затвер-

джений реєструвальним органом.
Особа, яка здійснює публічну пропозицію, зобов’язана опри-

люднити проспект протягом двох робочих днів після дати за-
твердження проспекту реєструвальним органом, але в будь-
якому разі не пізніше останнього робочого дня, що передує даті 
початку продажу цінних паперів, крім випадків, передбачених 
законом. 

2. Проспект вважається оприлюдненим, якщо його розміщено 
в електронній формі на одному з таких офіційних веб-сайтів:

1) веб-сайт особи, яка здійснює публічну пропозицію; 
2) веб-сайт фондової біржі у разі допуску цінних паперів до 

торгів на такій фондовій біржі;
3) веб-сайт професійного учасника фондового ринку, який 

здійснює операції, пов’язані з виконанням публічної пропозиції;
4) в електронній формі в загальнодоступній інформаційній 

базі даних реєструвального органу або через особу, яка про-
вадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від 
імені учасників фондового ринку.

3. Одночасно з оприлюдненням проспекту особа, яка здій-
снює публічну пропозицію, зобов’язана оприлюднити повідо-
млення про те, яким чином оприлюднено проспект. 

4. Повідомлення про оприлюднення проспекту має містити 
таку інформацію: 

1) повну назву особи, яка здійснює публічну пропозицію та 
публікує проспект;

2) дату затвердження проспекту реєструвальним органом; 
3) загальну номінальну вартість цінних паперів, щодо яких 

здійснюється публічна пропозиція; 
4) адресу, за якою можна ознайомитися із проспектом у па-

перовій формі; 
5) посилання на конкретну сторінку веб-сайту (URL-адресу), 

на якому здійснюється оприлюднення проспекту відповідно до 
частини 2 статті 381 Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок»; 

6) застереження про те, що повідомлення про оприлюднен-
ня проспекту не є публічною пропозицією цінних паперів та за-
охоченням до придбання цінних паперів; 

7) застереження про те, що придбання цінних паперів має 
здійснюватися виключно після ознайомлення із проспектом. 

5. Оприлюднений текст та формат проспекту та/або додатки 
до проспекту мають завжди бути тотожними з оригінальною 
версією проспекту, затвердженою реєструвальним органом.

11. Внесення змін та доповнень до проспекту
1. У разі виникнення будь-яких важливих змін, що стосуються 

інформації, яка міститься у проспекті, зазначених у пункті 2 гла-
ви  11 цього розділу, виявлення суттєвих помилок або неточностей 
у ньому, якщо це може вплинути на обґрунтовану оцінку факторів, 
зазначених у главі 1 цього розділу (далі - суттєві зміни), особа, яка 
оформила проспект, зобов’язана внести відповідні зміни та/або до-
повнення до такого проспекту, якщо такі зміни виникли, та/або сут-
тєві помилки і неточності, виявлені до закінчення строку дії публіч-
ної пропозиції або до дати початку торгів такими цінними паперами 
на фондовій біржі (залежно від того, яка подія відбулася пізніше).

2. Суттєвими змінами, які можуть бути підставами для вне-
сення відповідних змін та/або доповнень до проспекту, є:

1) набуття прямо або опосередковано особою (особами, що 
діють спільно) із урахуванням кількості акцій, які належать їй 
(їм) та її (їх) афілійованим особам, контрольного, значного 
контрольного, домінуючого пакета акцій емітента; 

2) затвердження або оприлюднення нової річної або проміж-
ної фінансової звітності емітента; 

3) допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі, іншій, 
ніж зазначено в проспекті; 

4) зміна складу посадових осіб емітента; 
5) порушення провадження у справі про відшкодування емі-

тенту збитків, завданих посадовою особою такого емітента;
6) прийняття рішення про надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів та правочинів із заінтересованістю; 
7) порушення справи про банкрутство емітента, винесення 

ухвали про його санацію;
8) визнання емісії цінних паперів недобросовісною;
9) визнання емісії інших цінних паперів недійсною; 
10) прийняття реєструвальним органом або судом рішення 

про зупинення розміщення цінних паперів; 
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11) будь-які зміни регульованої інформації; 
12) будь-які суттєві події, які можуть бути істотними для акці-

онерів, учасників, інвесторів або вплинути на фінансово-
господарський стан емітента. 

3. Якщо мають місце суттєві зміни, особа, яка оформила 
проспект, зобов’язана підготувати та подати до реєструвально-
го органу: 

1) заяву про внесення змін до проспекту (базового проспек-
ту) (додаток 8); 

2) зміни та/або доповнення до проспекту у вигляді додатка 
до проспекту в двох примірниках;

3) форму з контактними даними осіб, відповідальних за 
оформлення змін та/або доповнень до проспекту;

4) проект повідомлення про те, яким чином буде оприлюдне-
но зміни та/або доповнення до проспекту.

4. Зміни та/або доповнення до проспекту у зв’язку із виник-
ненням суттєвих змін мають бути оформлені у вигляді відповід-
ного додатка до проспекту та подані на затвердження реєстру-
вальному органу протягом п’яти робочих днів з дати виникнення 
суттєвих змін, а у випадку суттєвих помилок або неточностей, 
виявлених у проспекті, - протягом п’яти робочих днів з дати, 
коли особа, яка розміщує проспект, їх виявила.

Додаток має містити чітке посилання на положення проспек-
ту, які змінюються, та нову редакцію такого положення.

Додаток до проспекту має містити достатньо інформації для 
належного виправлення помилки або неточності, які призвели 
до необхідності змін та доповнень до проспекту. 

У разі внесення численних (більше 10) змін до проспекту 
особа, що розміщує проспект, має подати на розгляд реєстру-
вальному органу одночасно проспект у режимі рецензування 
та чисту версію, підписану уповноваженою особою. 

Запропоновані зміни та/або доповнення до проспекту мають 
містити кінцеву дату реалізації права інвестора на відмову від 
придбання цінних паперів.

5. Реєструвальний орган розглядає подані зміни та/або до-
повнення до проспекту та протягом семи робочих днів з момен-
ту отримання всієї необхідної інформації:

1) затверджує додаток до проспекту;
2) відмовляє в його затвердженні з підстав та в порядку, за-

значених у пункті 14 глави 9 цього розділу.
Реєструвальний орган може запитувати додаткову інформа-

цію щодо запропонованих змін та/або доповнень до проспекту.
6. У разі якщо зміни та/або доповнення до проспекту, та/або 

інші подані документи не відповідають вимогам законодавства, 
містять неповну чи недостовірну інформацію, та/або містять 
розбіжності між своїми положеннями, реєструвальний орган 
невідкладно, але не пізніше завершення передбаченого пунк-
том 5 цієї глави строку інформує заявника про зазначені вияв-
лені факти та чітко визначає зміни, доповнення та/або пояс-
нення, які необхідно подати у зв’язку з цим. У такому разі 
розрахунок строків, передбачених пунктом 5 цієї глави, розпо-
чинається спочатку з дня отримання реєструвальним органом 
запитуваних відповідно до цієї частини документів та/або по-
яснень.

7. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу 
затвердження додатка до проспекту реєструвальним органом.

8. Затверджений додаток до проспекту цінних паперів за-
свідчується підписом уповноваженої особи реєструвального 
органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвально-
го органу. 

Один примірник затвердженого додатка до проспекту повер-
тається заявнику. 

9. Рішення про затвердження додатка до проспекту опри-
люднюється на офіційному веб-сайті реєструвального органу 
протягом одного робочого дня після його затвердження.

10. Повідомлення особи, яка оформлює проспект, про при-
йняте рішення про затвердження проспекту здійснюється засо-
бами телекомунікаційного зв’язку.

11. Заявник зобов’язаний оприлюднити зміни та/або допо-
внення до проспекту протягом двох робочих днів після дати за-
твердження змін та/або доповнень до проспекту реєструваль-
ним органом.

12. Проспект втрачає дійсність для здійснення публічної 
пропозиції, якщо суттєві зміни відбулися та не були оформлені 
відповідно до вимог цього пункту шляхом внесення змін та/або 
доповнень до такого проспекту.

У разі внесення змін та/або доповнень до проспекту при 
здійсненні публічної пропозиції інвестори, які вже погодилися 
придбати відповідні цінні папери до оприлюднення затвердже-
ного додатка до проспекту, мають право відмовитися від такого 
придбання протягом двох робочих днів з дати оприлюднення 
такого додатка, якщо більший строк не запропоновано особою, 
що здійснює публічну пропозицію, за умови, що строк дії пу-
блічної пропозиції не завершений та договір щодо придбання 
таких цінних паперів не виконаний.

12. Повідомлення особою, що здійснює публічну 
пропозицію, реєструвального органу про закінчення 

розміщення цінних паперів під час здійснення публічної 
пропозиції

Особа, що здійснює публічну пропозицію, інформує реєстра-
ційний орган про закінчення розміщення цінних паперів під час 
здійснення публічної пропозиції якомога скоріше, але в будь-
якому разі не пізніше трьох робочих днів з дати закінчення роз-
міщення цінних паперів.

Отримання реєстраційним органом повідомлення про закін-
чення розміщення цінних паперів під час здійснення публічної 
пропозиції є підставою для внесення запису до переліку пу-
блічних пропозицій.

IV. Технічні вимоги до оформлення проспекту
1. Проспект складається та подається до реєструвального 

органу:
у паперовій формі на папері формату А4;
на електронному носії у форматі Word. 
2. Розмір шрифту, що застосовується при підготовці про-

спекту, - 14 друкарських пунктів, міжрядкові інтервали - 1,5 дру-
карських пункта.

3. Сторінки повинні мати такі відступи, мм: 30 - лівий; 10 - 
правий; 20 - верхній та нижній.

4. Проспект друкується на сторінках з однієї сторони.
5. Проспект повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Но-

мери сторінок ставлять посередині нижнього відступу сторінки 
арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків.

6. Проспект повинен мати чіткий та зрозумілий розподіл на 
розділи, абзаци та інші частини відповідно до вимог Положен-
ня до змісту проспекту. Кожна змістовна частина повинна міс-
тити зрозумілу назву.

7. У проспекті застосовують словесно-цифровий спосіб 
оформлювання дати (наприклад, 29 вересня 2018 року).

Т.в.о. директора департаменту 
корпоративного управління та 
корпоративних фінансів  Н. Хохлова

Додаток 1
до Положення про здійснення публіч-
ної пропозиції цінних паперів
(пункт 4 глави 3 розділу ІІ)

Заява про публічну пропозицію 

Цим висловлюємо свою повагу та інформуємо, що емітент/
оферент має намір здійснити таку публічну пропозицію: 
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює пу-
блічну пропозицію 
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Статус особи, що здійснює публічну пропози-
цію (емітент, оферент)
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облі-
кової картки платника податків або серія (за 
наявності) та номер паспорта (для осіб, які че-
рез свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера обліко-
вої картки платника податків та повідомили 
про це відповідний контролюючий орган) осо-
би, що здійснює публічну пропозицію 
Місцезнаходження / місце проживання особи, 
що здійснює публічну пропозицію 
Засоби зв’язку (телефон, електронна адреса 
тощо) особи, що здійснює публічну пропозицію
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження емітента, щодо акцій якого здій-
снюється публічна пропозиція (у разі здій-
снення публічної пропозиції оферентом)
Загальна кількість, тип, клас, номінальна вар-
тість цінних паперів, щодо яких здійснюється 
публічна пропозиція 

Додаток 2
до Положення про здійснення публіч-
ної пропозиції цінних паперів
(пункт 4 глави 3 розділу ІІ)

Публічна пропозиція
Запланована дата здійснення публічної про-
позиції 
Строк дії публічної пропозиції 
Повне найменування / П.І.Б., що здійснює пу-
блічну пропозицію 
Статус особи, що здійснює публічну пропози-
цію (емітент, оферент)
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків або серія (за на-
явності) та номер паспорта (для осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовилися від 
прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та повідомили про 
це відповідний контролюючий орган) особи, 
що здійснює публічну пропозицію 
Місцезнаходження / місце проживання особи, 
що здійснює публічну пропозицію 
Засоби зв’язку (телефон, електронна адреса 
тощо) особи, що здійснює публічну пропози-
цію 
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження емітента, щодо акцій якого здій-
снюється публічна пропозиція (у разі здійснен-
ня публічної пропозиції оферентом)
Загальна кількість, вид, тип, клас, номінальна 
вартість, форма випуску (іменні, на 
пред’явника), відсотковий дохід або метод 
розрахунку відсоткового доходу (для відсотко-
вих цінних паперів) цінних паперів, щодо яких 
здійснюється публічна пропозиція
Міжнародний ідентифікаційний номер (код) 
цінних паперів (ISIN)
Інформація про необхідність оформлення 
проспекту або підстава для звільнення особи, 
що здійснює публічну пропозицію, від оформ-
лення проспекту згідно з частиною 4 статті 34 
Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» 

Реквізити рішення, яке визначає порядок, 
строк здійснення публічної пропозиції та умо-
ви та порядок придбання цінних паперів під 
час здійснення публічної пропозиції
Інформація про наявність дійсного проспекту 
(базового проспекту) на дату здійснення пу-
блічної пропозиції
Умови публічної пропозиції; документи, які ви-
значають порядок здійснення публічної пропо-
зиції; умови та порядок придбання цінних па-
перів під час здійснення публічної пропозиції
Дата початку та дата закінчення розміщення 
цінних паперів під час здійснення публічної 
пропозиції 
Процедура подання заяв на придбання цінних 
паперів у процесі публічної пропозиції
Строк та порядок оплати цінних паперів 
Ціна продажу / розміщення цінних паперів (за 
один цінний папір)
Валюта, у якій здійснюється оплата цінних па-
перів
Фондова біржа, на якій буде здійснюватися пу-
блічна пропозиція цінних паперів*
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, контактні дані андеррайтера*
Повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцез-
находження, контактні дані торговця цінними 
паперами*
Веб-сайт, де буде оприлюднена публічна про-
позиція

*- заповнюється у разі наявності

Додаток 3
до Положення про здійснення публіч-
ної пропозиції цінних паперів
(пункт 4 глави 3 розділу ІІ)

Форма з контактними даними осіб,  
відповідальних за підготовку та оформлення проспекту, 

заяви та змін до нього

Прізвища, імена, по батькові, посади, контактні дані (теле-
фон, факс, електронна адреса) усіх працівників / посадових 
осіб емітента / оферента, відповідальних за підготовку та 
оформлення проспекту.

Перелік частин, розділів проспекту, підготовлених та оформ-
лених працівників / посадових осіб емітента / оферента (нада-
ється щодо кожної уповноваженої особи емітента / оферента 
окремо). 

Підписи працівників / посадових осіб та керівника емітента / 
оферента, відповідальних за підготовку та оформлення про-
спекту.

Додаток 4
до Положення про здійснення публіч-
ної пропозиції цінних паперів
(пункт 5 глави 3 розділу ІІ)

Проспект
Структурний елемент 1 «Анотація»

Частина 1 - Застереження 

Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється 
публічна пропозиція, розділ Анотації «Застереження» має міс-
тити щонайменше таку інформацію: 
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1 Застереження, що:
її слід розглядати як вступ до проспекту;
будь-яке рішення інвестора щодо інвестування в цінні па-
пери має ґрунтуватися на результатах аналізу проспекту в 
цілому, а не окремих його частин;
особи, які підписали анотацію, несуть відповідальність 
лише, якщо така анотація містить неправильну, неточну 
або суперечливу інформацію порівняно з іншими частина-
ми проспекту; 
інвестори можуть втратити всі або частину своїх інвести-
цій у цінні папери 

2 згода особи, яка оформлює проспект, на використання 
проспекту торговцями цінними паперами та андеррайте-
рами для подальшого перепродажу або фінального роз-
міщення цінних паперів;
період часу, протягом якого може здійснюватися фінальне 
розміщення або наступний перепродаж цінних паперів 
торговцями цінними паперами та андеррайтерами, щодо 
чого надано згоду на використання проспекту; 
інші чіткі та об’єктивні умови, на яких надано згоду на ви-
користання проспекту;
застереження інвесторам, що інформація про умови про-
позиції, що здійснюється їм торговцями цінними паперами 
та андеррайтерами, визначається на момент отримання 
такої пропозиції від торговців цінними паперами та андер-
райтерів;
інші застереження, які на думку особи, яка розміщує про-
спект, є важливими для прийняття інвесторами рішення 
про придбання цінних паперів

Частина 2 – Інформація про емітента 

Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється 
публічна пропозиція, розділ Анотації «Інформація про емітен-
та» має містити щонайменше таку інформацію: 

І. Для Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місь-
ких рад (у разі розміщення облігацій внутрішніх місцевих по-
зик):
 1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
2) скорочене найменування (за наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив 

державну реєстрацію емітента
7) строк, після завершення якого закінчуються повноважен-

ня цього складу Ради, що виступає емітентом облігацій
 2 Інформація про формування місцевого бюджету на поточ-

ний рік:
1) доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фон-

ду, обсяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету 
розвитку)

2) витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, об-
сяг видатків загального фонду, спеціального фонду за 
функціональною та відомчою класифікацією видатків), ко-
шти на погашення основної суми боргу

3) граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фон-
дом

 3 Інформація про фінансовий стан емітента в поточно-
му році та протягом п’яти останніх років:

1) інформація про виконання місцевого бюджету
2) інформація щодо надання гарантій стосовно виконання 

боргових зобов’язань
3) інформація про стан виконання зобов’язань щодо розра-

хунків за місцевим боргом

4 Перелік осіб, відповідальних за оформлення проспекту
5 Особа (перелік осіб), відповідальна(их) за підписання про-

спекту

ІІ. Для інших суб’єктів господарювання:
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
2) скорочене найменування (за наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив 

державну реєстрацію емітента
2 Статутний капітал емітента

Відомості про оплату статутного капіталу емітента (крім 
АТ) 

3 Стислий опис господарської діяльності емітента, який 
має містити основні види діяльності емітента, основні 
види товарів, робіт, послуг, основні товарні та географічні 
ринки та суттєві ризики, пов’язані із господарською діяль-
ністю емітента

4 Опис основних тенденцій розвитку емітента, галузі еко-
номіки та ринків, на яких емітент здійснює свою діяль-
ність

5 Якщо емітент є частиною групи суб’єктів господарюван-
ня, опис групи та опис відносин контролю емітента з ін-
шими суб’єктами господарювання в групі та його функції 
та роль серед зазначених суб’єктів господарювання (тер-
мін «контроль» вживається у значенні, наведеному в За-
коні України «Про захист економічної конкуренції»);
якщо емітент фінансово або іншим чином залежить від 
інших суб’єктів господарювання в групі, це має бути чітко 
зазначено

6 Інформація про прямих та (наскільки це відомо емітенту) 
опосередкованих власників акцій емітента, яким належить 
5 % і більше простих акцій емітента, та осіб, які мають 
право голосу на загальних зборах акціонерів емітента*

7 Інформація про кінцевого бенефіціарного власника 
(контролера) емітента (термін «кінцевий бенефіціарний 
власник (контролер)» вживається у значенні, наведеному 
в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фі-
нансуванню тероризму та фінансуванню розповсюджен-
ня зброї масового знищення»)*

8 Фінансова звітність емітента за два останні роки та остан-
ня проміжна фінансова звітність, що передує даті подан-
ня проспекту до реєструвального органу, пояснення осно-
вних змін фінансового стану та фінансових результатів 
господарської діяльності емітента

9 Прогнозовані фінансові показники емітента на наступний 
звітний період після здійснення публічної пропозиції

10 Опис застережень (модифікованої аудиторської думки), 
що містяться в аудиторських звітах щодо емітента за три 
останні роки 

11 Якщо власного оборотного капіталу або робочого капіта-
лу емітента недостатньо для поточних та потреб емітен-
та, пояснення такої ситуації (якщо застосовується)

12 Підтвердження відсутності суттєвих негативних змін у фі-
нансовому та економічному стані емітента з дати остан-
нього аудиторського висновку щодо фінансової звітності 
або опис будь-яких суттєвих негативних змін у фінансо-
вому та економічному стані емітента

13 Опис будь-яких подій, які мали місце протягом двох ро-
ків до дати подання проспекту реєструвальному органу 
та які можуть суттєво вплинути на фінансовий стан емі-
тента



№167, 3 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

31

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

14 Інформація про таких осіб із зазначенням прізвища, імені, по 
батькові, повної назви посади, року народження, освіти, ква-
ліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій посаді, осно-
вного місця роботи і посади на основному місці роботи:
осіб, що здійснюють управлінські функції; 
ревізора або голови та членів ревізійної комісії;
корпоративного секретаря;
головного бухгалтера

15 Перелік осіб, відповідальних за оформлення проспекту 
16 Особа (перелік осіб), відповідальна(их) за підписання 

проспекту

* - інформація подається станом на останню звітну дату, що 
передує поданню проспекту реєстраційному органу. 

Частина 3 – Інформація про цінні папери та забезпечення
Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється 

публічна пропозиція, розділ Анотації «Інформація про цінні па-
пери» має містити щонайменше таку інформацію про цінні па-
пери, щодо яких здійснюється публічна пропозиція:
1 Загальна кількість, тип, клас цінних паперів емітента, їх 

номінальна вартість та міжнародний ідентифікаційний 
номер (код) цінних паперів (ISIN) (за наявності), що про-
понуються

2 Кількість цінних паперів емітента, що розміщені
3 Номінальна вартість цінних паперів емітента, що пропо-

нуються
4 Права, що надаються за цінними паперами, що пропону-

ються
5 Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів, що пропо-

нуються
6 Інформація щодо того, чи будуть цінні папери, що пропо-

нуються, пропонуватися для допуску до торгів на фондо-
вих біржах та перелік фондових бірж, на яких здійснюва-
тиметься торгівля цінними паперами, що пропонуються

7 Опис дивідендної політики емітента, порядок виплати до-
ходу за цінними паперами, що пропонуються

8 Інформація про забезпечення за цінними паперами (у 
разі прийняття рішення про публічну пропозицію забез-
печених цінних паперів) та опис, яким чином надається 
забезпечення

9 Опис виду та розміру забезпечення, інформація про до-
кументи, що підтверджують забезпечення

10 Інформація про поручителя/гаранта за цінними паперами 
в обсязі, що й інформація про емітента відповідно до 
Частини 2

Частина 4 – Ризики, пов’язані із публічною пропозицією 
Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється 

публічна пропозиція, розділ Анотації «Ризики» має містити що-
найменше таку інформацію:
1 Стислий опис основних ризиків, характерних для діяльності 

емітента та галузі, у якій емітент здійснює свою діяльність
2 Стислий опис основних ризиків, характерних для діяльнос-

ті поручителя/гаранта (якщо застосовується)
3 Стислий опис основних ризиків, характерних для цінних 

паперів, щодо яких здійснюється публічна пропозиція

Частина 5 – Інформація про публічну пропозицію
Незалежно від виду цінних паперів, щодо яких здійснюється 

публічна пропозиція, розділ Анотації «Інформація про публічну 
пропозицію» має містити щонайменше таку інформацію:
1 Причини здійснення публічної пропозиції, порядок викорис-

тання коштів, які планується отримати в результаті здій-
снення публічної пропозиції, орієнтовний розмір коштів, які 
планується залучити від здійснення публічної пропозиції

2 Опис умов здійснення публічної пропозиції: найменування 
юридичної особи / П.І.Б. особи, що здійснює публічну пропо-
зицію, загальна сума публічної пропозиції, порядок звернен-
ня для придбання цінних паперів під час здійснення публічної 
пропозиції, порядок укладання договорів придбання цінних 
паперів, строк, порядок та форма оплати цінних паперів

3 Строк дії публічної пропозиції 
4 Підстави, на яких публічна пропозиція може бути скасова-

на або зупинена
5 Час і порядок оголошення остаточної суми, на яку відбу-

лася публічна пропозиція
6 Орієнтовна сума витрат емітента, пов’язана зі здійснен-

ням публічної пропозиції
7 Орієнтовна сума витрат інвестора, пов’язана з придбан-

ням цінних паперів

Структурний елемент 2 «Зміст реєстраційного документа 
при здійсненні публічної пропозиції акцій»

Реєстраційний документ при здійсненні публічної пропозиції 
акцій має містити інформацію, викладену нижче. 

Якщо інше не передбачене в структурному елементі 2, ін-
формація подається станом на останню звітну дату, що пере-
дує поданню проспекту реєстраційному органу.

1. Інформація про відповідальних осіб:
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, із позна-

ченням частин реєстраційного документа, за які відповідальна 
та чи інша особа, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та 
посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за реєстраційний до-
кумент, що ними було вжито усіх належних заходів для забез-
печення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка 
міститься в реєстраційному документі і не містить ніяких по-
милок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про незалежних аудиторів:
1) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження усіх не-

залежних аудиторів, які здійснювали аудит фінансової звітності 
емітента за попередні звітні періоди, за які подається фінансо-
ва звітність, дані свідоцтв про включення незалежних аудито-
рів до Реєстру аудиторських фірм / аудиторів;

2) інформація про зміну незалежних аудиторів емітентом за 
період, за який подається фінансова звітність, із зазначенням 
причин такої зміни, якщо вони є суттєвими.

3. Фінансова звітність емітента.
Фінансова звітність емітента згідно з пунктом 3 розділу I По-

ложення за два останні звітні роки та остання проміжна фінан-
сова звітність, що передує даті подання проспекту до реєстру-
вального органу.

4. Фактори ризику.
Опис суттєвих ризиків, характерних для господарської ді-

яльності емітента.
5. Інформація про емітента: 
1) реєстраційні дані про емітента: 
повне та скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місце-

знаходження емітента та фактичне місце здійснення діяльності 
емітентом; 

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив дер-
жавну реєстрацію емітента;

дата реєстрації та строк, на який засновано емітента, за ви-
нятком випадків, коли емітент заснований на невизначений 
строк; 

законодавство, відповідно до якого емітент здійснює свою 
діяльність;

стислий опис господарської діяльності емітента, який має 
містити основні види діяльності, предмет і мету діяльності емі-
тента; 

контактні дані емітента (телефон, факс, електронна адреса); 
основні етапи розвитку господарської діяльності емітента;
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2) опис прямих інвестицій емітента:
опис (включаючи суму) основних інвестицій емітента за кож-

ний фінансовий рік, за який подається фінансова звітність до 
дати складення реєстраційного документа;

опис поточних основних інвестицій емітента, включаючи гео-
графічний розподіл цих інвестицій (в Україні та за кордоном) та 
порядок здійснення інвестицій;

інформація про майбутні основні інвестиції емітента, здій-
снення яких затверджене уповноваженим органом емітента.

6. Опис господарської діяльності емітента:
1) опис основних видів діяльності емітента:
опис основних видів діяльності емітента із зазначенням 

основних категорій товарів, робіт, послуг, що реалізуються, 
здійснюються або надаються за кожний фінансовий рік протя-
гом періоду, який охоплюється фінансовою інформацією;

опис усіх значних нових продуктів та/або послуг, які було 
представлено та/або запроваджено із зазначенням поточного 
етапу їх розробки;

2) опис основних ринків, на яких емітент здійснює діяльність, 
включаючи деталізацію доходів емітента за видами діяльності 
та географічними межами кожного ринку, на якому емітент 
здійснює діяльність за кожний фінансовий рік протягом періо-
ду, за який подається фінансова звітність;

3) опис виняткових обставин, які вплинули на діяльність емі-
тента, зазначену в підпункті 1 пункту 6 структурного елемента 
2, та ринки, на яких емітент здійснює діяльність, зазначені в 
підпункті 2 пункту 6 структурного елемента 2; 

4) опис інформації про ступінь залежності емітента від регу-
ляторних документів (патентів, ліцензій, дозволів та ін.), ліцен-
зійних договорів, промислових, комерційних або фінансових 
договорів чи нових виробничих процесів;

5) опис конкурентоспроможності емітента, його часток на 
відповідних товарних ринках;

6) відомості про філії та представництва емітента.
7. Опис організаційної структури групи компаній, до якої вхо-

дить емітент:
1) опис групи компаній, до якої входить емітент (за наявнос-

ті) та роль емітента в групі компаній;
2) перелік осіб, пов’язаних із емітентом відносинами контролю 

в розумінні Закону України «Про захист економічної конкуренції» 
із зазначенням повного найменування, місцезнаходження, кіль-
кості акцій (часток), що належать емітенту у таких компаніях, та 
кількості голосів у вищому органі управління таких компаній;

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

8. Активи емітента (об’єкти нерухомого майна, основні засо-
би та обладнання): 

1) опис усіх існуючих істотних основних засобів емітента, 
включаючи опис такого майна, його місцезнаходження, балан-
сову вартість, ринкову вартість (за наявності), право, на під-
ставі якого емітент користується ним (власність, тимчасове 
користування), існуючі обтяження, інформація про іпотекодер-
жателя (заставодержателя);

2) опис будь-яких питань щодо дозвільних документів та 
охорони навколишнього середовища, які можуть вплинути на 
використання емітентом істотних основних засобів.

9. Фінансова та операційна діяльність емітента: 
1) фінансовий стан емітента:
опис фінансового стану емітента, змін у фінансовому стані 

та результатах діяльності емітента за кожний попередній звіт-
ний період, за який подається фінансова звітність за минулі 
періоди, включаючи причини суттєвих змін за зазначений пері-
од із зазначенням фінансової інформації в обсязі, необхідному 
для розуміння господарської діяльності емітента в цілому;

відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна істо-
рія емітента (крім банків)):

які існують на дату прийняття рішення про публічну пропо-
зицію: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укла-

дання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним 
укладеним кредитним правочином; сума зобов’язання за кож-
ним укладеним кредитним правочином; валюта зобов’язання; 
строк і порядок виконання кредитного правочину; відомості про 
остаточну суму зобов’язання за кредитним правочином; рішен-
ня судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 
зобов’язань за укладеним кредитним правочином; 

які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них (но-
мер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кре-
дитор за кожним укладеним кредитним правочином; сума 
зобов’язання за кожним укладеним кредитним правочином; ва-
люта зобов’язання; строк і порядок виконання кредитного пра-
вочину; дата виникнення прострочення зобов’язання за кре-
дитним правочином, його розмір і стадія погашення; рішення 
судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення 
зобов’язань за укладеним кредитним правочином;

2) результати діяльності:
інформація про важливі обставини, включаючи опис нових 

розробок, винаходів, які суттєво впливають або можуть впли-
нути на дохід емітента від господарської діяльності, із зазна-
ченням обсягу такого впливу;

опис причин суттєвих змін в обсягах реалізації товарів, ро-
біт, послуг за періоди, щодо яких подається фінансова звітність 
(за наявності);

інформація про будь-які державні, економічні, податкові, ва-
лютні або політичні фактори або чинники, які суттєво вплинули 
або можуть суттєво вплинути, прямо чи опосередковано, на ді-
яльність емітента.

10. Власний оборотний капітал емітента:
1) інформація про короткостроковий та довгостроковий 

власний оборотний капітал емітента;
2) опис джерел надходження грошових коштів емітента, об-

сягів надходжень за період, за який подається фінансова звіт-
ність, короткий опис руху грошових коштів емітента;

3) інформація про потреби емітента в позикових коштах та 
структура фінансування емітента;

4) інформація про будь-які обмеження щодо використання 
власного оборотного капіталу емітента, які суттєво вплинули 
або могли суттєво вплинути, прямо чи опосередковано, на ді-
яльність емітента;

5) інформація щодо очікуваних джерел надходження коштів, 
необхідних для виконання зобов'язань, зазначених в абзаці 
третьому підпункту 2 пункту 5 структурного елемента 2. 

11. Наукові дослідження, розробки, патенти та ліцензії.
Опис політики емітента щодо проведення досліджень та 

розробок за кожний фінансовий рік протягом періоду, за який 
подається фінансова звітність, включаючи суму витрат емітен-
та на проведення досліджень і розробок.

12. Опис тенденції розвитку емітента:
1) застереження про відсутність істотних змін, які негативно 

впливають або можуть вплинути на фінансовий стан емітента 
з дати останньої опублікованої аудиторської фінансової звіт-
ності, або опис таких істотних змін у разі їх наявності; 

2) опис будь-яких відомих подій, зобов’язань поза межами 
звичайної господарської діяльності, проектів законів та/або під-
законних нормативно-правових документів, які мають та/або, 
скоріш за все, матимуть істотний вплив на фінансовий стан 
емітента щонайменше у фінансовому році, у якому здійснюєть-
ся публічна пропозиція.

13. Інформація про прогнозований або запланований при-
буток емітента.

Емітент може на власний розсуд включити в реєстраційний 
документ інформацію про прогнозований або запланований 
прибуток. У такому випадку реєстраційний документ повинен 
містити відомості, зазначені в підпунктах 1 та 2 цього пункту 
структурного елемента 2:

1) перелік основних припущень, на підставі яких емітент 
сформував свої прогнози або плани із чіткою вказівкою на фак-
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тори, на які можуть впливати особи, що здійснюють управлін-
ські функції, та фактори, які перебувають поза межами впливу 
зазначених осіб. Зазначені припущення повинні бути зрозумі-
лими інвесторам, бути конкретними та точними та не 
пов'язуватися із загальною точністю оцінок, що лежать в основі 
прогнозу;

2) звіт, підготовлений незалежними аудиторами, в якому має 
зазначатися, що, на думку незалежних аудиторів, прогноз або 
план були належним чином складені на підставі зазначених да-
них та що основа бухгалтерського обліку, яка була використана 
для формування прогнозів або планів, відповідає обліковій по-
літиці емітента;

3) інформація про прогнозований або запланований прибу-
ток повинна бути підготовлена   на підставі порівняння з фінан-
совою інформацією емітента за попередні періоди;

4) якщо інформація про прогнозований або запланований 
прибуток вже була опублікована в проспекті, який не має місце, 
необхідно надати інформацію про те, чи такий прогноз є пра-
вильним на дату підготовки реєстраційного документа, а також 
пояснення того, чому такий прогноз не має місце.

14. Інформація про осіб, що здійснюють управлінські функції:
1) інформація щодо наступних осіб із зазначенням прізвища, 

імені та по батькові, повної назви посади, року народження, 
освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій по-
саді, основного місця роботи і посади на основному місці робо-
ти та за сумісництвом:

осіб, що здійснюють управлінські функції;
ревізора або голови та членів ревізійної комісії реєструваль-

ного органу;
корпоративного секретаря;
головного бухгалтера.
Опис відносин контролю або сімейних відносин між будь-

якими із зазначених вище осіб.
Інформація щодо кожної особи, зазначеної в абзаці другому 

підпункту 1 цього пункту:
відомості про досвід роботи цієї особи, включаючи досвід 

роботи на керівних посадах; 
перелік усіх юридичних осіб, в яких така особа здійснювала 

управлінські функції протягом останніх п'яти років;
інформація про порушення кримінальних проваджень щодо 

таких осіб та притягнення до кримінальної відповідальності 
протягом останніх п'яти років; 

інформація про ліквідацію, визнання неплатоспроможними 
чи банкрутом, порушення кримінального провадження щодо 
юридичних осіб, в яких такі особи здійснювали управлінські 
функції протягом останніх п'яти років.

Інформація про осіб, зазначених у підпункті 1 цього пункту 
структурного елемента 2, подається на дату подання проспек-
ту до реєструвального органу на затвердження; 

2) інформація щодо конфлікту інтересів: 
опис наявного та потенційного конфлікту інтересів між осо-

бами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту структурного еле-
мента 2, та емітентом або підтвердження, що конфлікт інтере-
сів відсутній;

опис будь-яких домовленостей, укладених договорів між 
особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту структурного 
елемента 2, та емітентом, крім трудових та цивільно-правових 
договорів щодо виконання ними їх обов’язків та підтвердження, 
що такі домовленості відсутні;

опис будь-яких домовленостей, укладених договорів між 
особами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту структурного 
елемента 2, та акціонерами (учасниками) емітента, що володі-
ють більше 10 % голосів у вищому органі управління емітента, 
замовниками, постачальниками емітента та будь-якими інши-
ми особами, в яких особи, зазначені в підпункті 1 цього пункту 
структурного елемента 2, обіймають посади, зазначені в абза-
цах другому - п’ятому підпункту 1 цього пункту структурного 
елемента 2.

15. Винагорода осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 14 
структурного елемента 2:

1) інформація про суми усіх винагород (у тому числі усі ком-
пенсації в грошовій та натуральній формі, премії, бонуси, до-
даткові блага), сплачені емітентом та/або особами, що знахо-
дяться під контролем емітента, та такі, що підлягають сплаті за 
останній звітний період особам, зазначеним в абзацах другому 
- п’ятому підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2.

Інформація надається по кожній особі окремо;
2) інформація про виплати емітента на недержавне пенсійне 

забезпечення на користь осіб, зазначених в абзацах другому - 
п’ятому підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2.

16. Строк дії повноважень осіб, зазначених у підпункті 1 
пункту 14 структурного елемента 2:

1) інформація про дату закінчення повноважень та загаль-
ний строк повноважень осіб, зазначених в абзацах другому - 
п’ятому підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2;

2) інформація про осіб, зазначених в абзацах другому - п’ятому 
підпункту 1 пункту 14 структурного елемента 2, умови договорів з 
якими передбачають надання будь-яких пільг після припинення 
їх повноважень або підтвердження, що такі умови відсутні;

3) інформація про комітети наглядової ради емітента з пи-
тань аудиту та визначення винагороди посадовим особам емі-
тента, їх особовий склад та інформація про акти, на підставі 
яких діють зазначені комітети;

4) інформація про дотримання емітентом затверджених реє-
струвальним органом принципів корпоративного управління. У 
разі недотримання зазначених принципів пояснення причин та-
кого недотримання.

17. Інформація щодо працівників: 
1) кількість працівників емітента на кінець останнього звітно-

го року або загальнооблікова кількість працівників за кожний 
період, за який подається фінансова звітність до дати реєстра-
ційного документа. Інформація про істотні зміни в чисельності 
працівників за зазначений період та деталізація щодо кількості 
працівників у розрізі їх функціоналу (адміністративно-
управлінський персонал, керівний персонал, персонал вироб-
ничих об’єктів, допоміжний персонал та ін.) та місця виконання 
трудових обов’язків (поділ відповідно до адміністративно-
територіальних одиниць);

2) у разі працевлаштування емітентом значної кількості тим-
часових працівників (більше 10 % від загальної кількості пра-
цівників) зазначається інформація про кількість таких працівни-
ків за останній фінансовий рік;

3) інформація щодо кількості акцій емітента, що належать 
особам, зазначеним в абзацах другому - п’ятому підпункту 1 
пункту 14 структурного елемента 2, та їх загальна номінальна 
вартість щодо кожної особи окремо та інформація щодо дого-
ворів опціонів щодо акцій емітента, укладених із зазначеними 
особами на найбільш актуальну дату;

4) інформація щодо права власності працівників емітента на 
акції емітента або договорів, на підставі яких працівники емі-
тента мають право придбати на акції емітента в майбутньому.

18. Інформація щодо мажоритарних акціонерів емітента: 
1) перелік власників акцій емітента, яким належить як прямо, 

так і опосередковано 5 % і більше простих акцій емітента із за-
значенням кількості акцій, що належать таким особам, та їх за-
гальна номінальна вартість або підтвердження, що такі особи 
відсутні станом на останнє число місяця, що передує поданню 
публічної пропозиції до реєструвального органу; 

2) інформація про наявність різних прав за акціями, що на-
лежать особам, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

3) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контр-
олера) емітента (термін «кінцевий бенефіціарний власник 
(контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі Укра-
їни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);
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4) інформація щодо будь-яких домовленостей, які будуть 
мати наслідком зміну контролю щодо емітента, або тверджен-
ня, що така інформація у емітента відсутня.

19. Правочини, щодо яких є заінтересованість. 
Інформація про укладені емітентом правочини із заінтересо-

ваністю за період, за який подається фінансова звітність до дати 
реєстраційного документа із зазначенням наступної інформації: 
сторони правочину, строк дії договору, загальна сума правочину, 
особа, зацікавлена у вчиненні правочину, та ознаки її заінтересо-
ваності у вчиненні правочину, орган емітента, який погодив укла-
дення правочину, співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг чи сума коштів, що є предметом такого правочину та вар-
тості активів емітента, за даними останньої річної фінансової 
звітності, що передувала укладенню такого правочину. 

20. Прогнозна фінансова інформація.
Опис прогнозної фінансової інформації у випадку істотних 

змін до фінансових показників емітента в результаті придбання 
або відчуження юридичних осіб або бізнесу, які буде придбано 
або планується придбати, або бізнесу, який відчужується або 
планується бути відчуженим у майбутньому. 

Прогнозна фінансова інформація викладається у формі, на-
веденій у пункті 28 структурного елемента 2.

21. Політика щодо дивідендів. 
Опис політики емітента щодо виплати дивідендів та будь-

яких обмежень щодо такої виплати. 
Зазначення суми дивідендів, що були виплачені акціонерам 

емітента за період, за який подається фінансова звітність, на 
кожну акцію. Якщо загальна кількість акцій емітента змінюва-
лась протягом зазначеного періоду, зазначається сума із вра-
хуванням необхідних коригувань.

22. Судові провадження за участю емітента.
Інформація про усі адміністративні, судові та арбітражні про-

вадження, в яких емітент є стороною, або згідно з наявною ін-
формацією буде стороною за період щонайменше за остан-
ній рік, що мають або можуть мати значний негативний вплив 
на емітента, його фінансові показники або інформацію про від-
сутність таких проваджень.

23. Істотні зміни у фінансовому стані емітента та позиції на 
ринку, на якому емітент здійснює діяльність.

Опис будь-якої суттєвої зміни у фінансовому стані емітента 
або позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність, яка 
мала місце після закінчення останнього фінансового періоду, 
щодо якого було опубліковано фінансову інформацію або про-
міжну фінансову звітність, підтверджену незалежним аудито-
ром, або інформацію про відсутність таких змін.

24. Додаткова інформація: 
1) інформація щодо статутного капіталу емітента:
розмір статутного капіталу із зазначенням: 
кількості розміщених акцій;
номінальної вартості усіх акцій емітента;
кількість та загальна номінальна вартість акцій емітента, що 

належать емітенту та/або особам, що знаходяться під контро-
лем емітента;

інформація про зміни розміру статутного капіталу емітента, 
деномінацію за період, за який подається фінансова звітність;

відомості про фондові біржі, на яких продавались або прода-
ються цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій).

25. Інформація щодо статуту емітента: 
1) опис предмета і цілей діяльності емітента із посиланнями 

на відповідні положення статуту емітента;
2) опис корпоративного управління емітента відповідно до ста-

туту, внутрішніх положень щодо органів управління емітента;
3) опис прав, що надаються за акціями емітента;
4) опис процедури скликання та проведення річних та поза-

чергових загальних зборів акціонерів емітента.
26. Значні правочини.
Інформація про укладені емітентом значні правочини, крім 

тих, що укладені в межах звичайної господарської діяльності 

емітента, протягом двох останніх років до дати реєстраційного 
документа із зазначенням такої інформації: сторони правочину, 
строк дії договору, загальна сума значного правочину, орган 
емітента, який погодив укладення правочину, співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг чи сума коштів, що є пред-
метом такого правочину та вартості активів емітента, за дани-
ми останньої річної фінансової звітності, що передувала укла-
денню такого правочину. 

27. Інформація третіх осіб, твердження експерта: 
1) у разі включення до реєстраційного документа інформа-

ції, тверджень, звітів третьої особи в реєстраційному документі 
зазначається інформація:

прізвище, ім’я, по батькові особи; 
кваліфікація особи; 
характер відносин зазначеної особи з емітентом;
2) якщо відповідні інформація, твердження або звіт підготов-

лені третьою особою на замовлення емітента, реєстраційний 
документ має містити застереження про те, що такі інформа-
ція, твердження або звіт включаються до реєстраційного доку-
мента у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий 
третьою особою з її дозволу.

Підтвердження, що інформація, твердження або звіт вклю-
чені до реєстраційного документа без будь-яких упущень, ви-
ключень та коригувань, є достовірною та повною і не є такою, 
що вводить в оману.

28. Прогнозна фінансова інформація:
1) прогнозна фінансова інформація має містити опис опера-

цій, юридичних осіб, напрямків діяльності емітента та період, 
за який вона складена, та має містити:

мету, для якої вона була підготовлена;
застереження, що вона підготовлена лише для ілюстратив-

них цілей;
застереження, що прогнозна фінансова інформація відобра-

жає лише гіпотетичну ситуацію, а не фактичне фінансове ста-
новище чи результати емітента;

2) до прогнозної фінансової інформації залежно від обста-
вин можуть бути включені баланс і звіт про прибутки та збитки 
та супровідні пояснювальні документи;

3) прогнозна фінансова інформація повинна бути представ-
лена у форматі стовпців, що складається з:

некоригованої історичної інформації;
коригування інформації для прогнозування фінансових да-

них; 
підсумкової прогнозованої фінансової звітності в останньо-

му стовпчику.
Необхідно зазначити джерела інформації, які було викорис-

тано для підготовки прогнозної фінансової звітності;
4) прогнозна фінансова інформація повинна бути підготов-

лена відповідно до облікової політики, затвердженої емітентом, 
та має містити:

підстави її складення;
джерело кожного елемента інформації та коригування;
5) прогнозна фінансова інформація може бути тільки щодо:
поточного фінансового періоду;
останнього завершеного фінансового періоду і/або остан-

нього проміжного періоду, протягом якого відповідна некориго-
вана інформація була або буде опублікована або публікується 
в тому ж самому документі;

6) коригування результатів для цілей складання прогнозної 
фінансової інформації має бути:

чітко зазначено та пояснено;
безпосередньо стосуватися операції;
підтверджуватися фактами.
Крім того, у звіті про прогнозовані прибутки та збитки або 

звіті про рух грошових коштів має чітко зазначатися, які з них 
матимуть тривалий вплив на емітента, а які не матимуть;

7) звіт, підготовлений незалежними аудиторами, повинен 
вказати, що на їхню думку:
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прогнозна фінансова звітність була належним чином скла-
дена;

прогнозна фінансова звітність відповідає обліковій політиці 
емітента.

Структурний елемент 3 «Зміст документа про цінні папери 
при здійсненні публічної пропозиції акцій»

Документ про цінні папери при здійсненні публічної пропо-
зиції акцій має містити інформацію, викладену нижче:

1. Інформація про відповідальних осіб:
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначе-

ну в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, 
по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні 
папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забез-
печення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка 
міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких по-
милок, здатних вплинути на його зміст.

2. Фактори ризику. 
Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для акцій, 

щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризи-
ку, пов'язаного з цими акціями, у розділі, який містить назву 
«Фактори ризику».

3. Істотна інформація: 
1) інформація щодо оборотного капіталу.
Застереження емітента про те, що, на його думку, оборотний 

капітал є достатнім для поточних потреб емітента, або, в разі 
недостатності оборотного капіталу, способи забезпечення за-
лучення необхідного додаткового оборотного капіталу;

2) опис капіталізації та заборгованості емітента.
Застереження, що інформація про капіталізацію та заборгова-

ність (з розмежуванням гарантованої та негарантованої, забез-
печеної та незабезпеченої заборгованості) складена не менше 
ніж за 90 днів до дати складання документа про цінні папери;

3) опис будь-якої заінтересованості в публічній пропозиції.
Опис будь-якої заінтересованості в публічній пропозиції, в тому 

числі конфлікту інтересів, що є істотними, з детальним описом 
осіб, яких це стосується, та характеру такої заінтересованості;

4) причини здійснення публічної пропозиції та використання 
надходжень: 

інформація про причини здійснення публічної пропозиції та, 
якщо це можливо, зазначення прогнозованої суми надходжень, 
розподілених за кожним основним призначенням їх використан-
ня і зазначених у порядку пріоритету таких видів використання; 

якщо на думку емітента очікувані надходження не будуть до-
статніми для фінансування всіх запропонованих способів їх ви-
користання, зазначаються сума та джерела залучення необхід-
них коштів; 

інформація про способи використання залучених коштів, зо-
крема, якщо вони будуть використовуватися для придбання 
активів, відмінних від звичайної господарської діяльності емі-
тента, для фінансування придбання інших підприємств, а та-
кож для погашення, зменшення заборгованості.

4. Інформація про акції, щодо яких здійснюється публічна 
пропозиція, має містити:

1) загальну кількість, тип, клас акцій емітента, їх номінальну 
вартість та міжнародний ідентифікаційний номер (код) цінних 
паперів (ISIN) (у разі наявності);

2) законодавство, згідно з яким акції були випущені;
3) реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних 

паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, 
дата укладення);

4) інформацію про права, що надаються власникам акцій, які 
планується розмістити, будь-які обмеження цих прав:

інформація щодо отримання дивідендів;
порядок визначення строку виплати дивідендів;
періодичність виплати дивідендів: у повному обсязі або де-

кількома частинами протягом встановленого періоду;

обмеження щодо виплати дивідендів, виплата дивідендів 
акціонерам-нерезидентам;

права щодо голосування на загальних зборах акціонерів; 
права на отримання прибутку у разі ліквідації емітента; 
інформація щодо конвертації акцій;
5) інформацію щодо орієнтовних строків здійснення додат-

кових публічних пропозицій акцій;
6) опис будь-яких наявних обмежень щодо вільного обігу ак-

цій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;
7) опис підстав для здійснення обов’язкового продажу та 

обов’язкового викупу акцій, щодо яких здійснюється публічна 
пропозиція;

8) опис випадків обов’язкового продажу та обов’язкового викупу 
акцій емітента, які мали місце протягом року до дати здійснення 
публічної пропозиції, із зазначенням підстав для такого обов’язкового 
продажу та обов’язкового викупу, ціни, за якою здійснювався 
обов’язковий продаж та обов’язковий викуп цінних паперів;

9) інформацію про податок на доходи фізичних осіб та по-
даток на прибуток, що підлягає сплаті при отриманні дивідендів 
від акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, поря-
док їх сплати (утримання з джерела виплати).

5. Умови та порядок здійснення публічної пропозиції:
1) умови публічної пропозиції, період здійснення публічної 

пропозиції та необхідні дії для участі у публічній пропозиції:
умови, на яких здійснюється публічна пропозиція;
загальна сума публічної пропозиції із зазначенням кількості 

акцій, що пропонуються до продажу;
строк дії публічної пропозиції;
дати початку та закінчення укладення договорів з інвестора-

ми у процесі публічної пропозиції акцій; адреса, де відбувати-
меться укладення;

обставини, за яких публічна пропозиція може бути призупи-
нена, і чи може зупинення відбутися після початку розміщення;

опис порядку та способу повернення сум, надмірно сплаче-
них інвесторами за акції;

мінімальна та/або максимальна сума заяви про придбання 
акцій (із зазначенням кількості цінних паперів або сукупної суми 
інвестиції в цінні папери);

інформація про порядок ознайомлення із затвердженим 
проспектом та змінами до проспекту (у разі внесення таких 
змін);

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розмі-
щення акцій у процесі публічної пропозиції;

строк та порядок оплати акцій;
опис способу та дати оприлюднення результатів публічної 

пропозиції;
розкриття інформації щодо здійснення публічної пропозиції:
розміщення акцій під час здійснення публічної пропозиції се-

ред кваліфікованих інвесторів, інших інвесторів у цінні папери 
(за наявності);

умови, за яких може бути здійснено повернення коштів ін-
весторам у цінні папери;

умови дострокового закінчення публічної пропозиції;
дії, що проводяться у разі, якщо публічна пропозиція здій-

снена не в повному обсязі;
2) інформація про ціну розміщення акцій під час публічної 

пропозиції: 
зазначення запланованої ціни, за якою здійснюється публіч-

на пропозиція акцій, або критерії та/або умови, відповідно до 
яких визначається порядок оприлюднення остаточної ціни; 

валюта, у якій здійснюється оплата акцій;
інформація про вартість придбання акцій, щодо яких здійсню-

ється публічна пропозиція, посадовими особами емітента, що 
мала місце протягом року, що передує публічній пропозиції, вклю-
чаючи порівняльний аналіз вартості придбання цінних паперів.

6. Відомості про андеррайтера (якщо емітент користується 
його послугами щодо розміщення акцій цього випуску):

1) повне найменування;
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2) код за ЄДРПОУ;
3) місцезнаходження;
4) номери телефонів та факсів;
5) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме, андеррайтингу;

6) реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укла-
дення), істотні умови договору з андеррайтером.

Сума винагороди, що виплачується андеррайтерам. 
Відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення 

здійснювати публічну пропозицію.
Реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних па-

перів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата 
укладення).

7. Допуск до торгів на фондовій біржі:
1) зазначення того, чи акції, щодо яких здійснюється публіч-

на пропозиція, будуть допущені до торгів з метою їх розповсю-
дження на фондовій біржі, та дата, на яку акції будуть допуще-
ні до торгів. Така інформація не має створювати враження, що 
акції в будь-якому разі будуть допущені до торгів;

2) зазначення усіх фондових бірж, на яких акції, щодо яких 
буде здійснюватися публічна пропозиція або допуск до торгів 
на фондовій біржі, вже допущені до торгів;

3) якщо одночасно із розміщенням акцій, щодо яких здійсню-
ється допуск до торгів на фондовій біржі, здійснюється розмі-
щення того ж типу акцій, надається інформація про характер 
таких операцій, а також кількість та характеристики акцій, яких 
вони стосуються.

8. Опис витрат на здійснення публічної пропозиції акцій.
Загальна сума витрат на здійснення публічної пропозиції ак-

цій (зокрема, витрати на андеррайтера, витрати на оприлюд-
нення публічної пропозиції та інше).

9. Додаткова інформація:
1) застереження про обсяг повноважень радників у процесі 

здійснення публічної пропозиції, якщо в документі про цінні па-
пери міститься інформація про них; 

2) в документі про цінні папери може зазначатися інша ін-
формація, якщо вона була перевірена незалежними аудитора-
ми та щодо якої аудиторами було надано аудиторський звіт. У 
такому разі в документі про цінні папери має міститися такий 
звіт або короткі висновки з цього звіту;

3) у разі включення до документа про цінні папери інформа-
ції, тверджень, звітів третьої особи, в документі про цінні папе-
ри зазначається інформація:

прізвище, ім’я, по батькові особи; 
кваліфікація особи; 
характер відносин зазначеної особи з емітентом.
Якщо відповідна інформація, твердження або звіт підготов-

лені третьою особою на замовлення емітента, документ про 
цінні папери має містити застереження про те, що такі інфор-
мація, твердження або звіт включаються до документа про цін-
ні папери у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий 
третьою особою з її дозволу;

4) підтвердження, що інформація, твердження або звіт, 
включені до документа про цінні папери без будь-яких упущень, 
виключень та коригувань, є достовірними та повними і не є та-
кими, що вводять в оману.

Структурний елемент 4 «Зміст документа про цінні папери 
при здійсненні публічної пропозиції акцій у процесі емісії 

акцій шляхом конвертації конвертованих облігацій в 
акції»

Документ про цінні папери при здійсненні публічної пропози-
ції акцій під час їх емісії шляхом конвертації (обміну) конвертова-
них облігацій в акцїї має містити інформацію, викладену нижче.

Якщо інше не передбачене в структурному елементі 4, ін-
формація подається станом на останню звітну дату, що пере-
дує поданню проспекту реєстраційному органу.

1. Інформація про відповідальних осіб:
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначе-

ну в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, 
по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні 
папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забез-
печення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка 
міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких по-
милок, здатних вплинути на його зміст.

2. Фактори ризику. 
Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для акцій, 

щодо яких здійснюється публічна пропозиція, для оцінки ризи-
ку, пов'язаного з цими акціями, у розділі, який містить назву 
«Фактори ризику».

3. Істотна інформація: 
1) інформація щодо оборотного капіталу.
Застереження емітента про те, що, на його думку, оборотний 

капітал є достатнім для поточних потреб емітента або в разі 
недостатності оборотного капіталу способи забезпечення за-
лучення необхідного додаткового оборотного капіталу;

2) опис капіталізації та заборгованості емітента.
Застереження, що інформація про капіталізацію та заборго-

ваність (з розмежуванням гарантованої та негарантованої, за-
безпеченої та незабезпеченої заборгованості), складена не 
менше ніж за 90 днів до дати складання документа про цінні 
папери; 

3) опис будь-якої заінтересованості в публічній пропозиції.
Опис будь-якої заінтересованості в публічній пропозиції, в 

тому числі конфлікту інтересів, що є істотними, з детальним 
описом осіб, яких це стосується, та характеру такої заінтересо-
ваності.

4. Інформація про акції, щодо яких здійснюється публічна 
пропозиція: 

1) загальна кількість простих іменних акцій емітента, їх номі-
нальна вартість, щодо яких здійснюється конвертація;

2) реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних 
паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, 
дата укладення);

3) інформація про права, що надаються власникам акцій, які 
планується розмістити, будь-які обмеження цих прав:

інформація щодо отримання дивідендів;
порядок визначення строку виплати дивідендів;
періодичність виплати дивідендів: у повному обсязі або де-

кількома частинами протягом встановленого періоду;
обмеження щодо виплати дивідендів, виплата дивідендів 

акціонерам-нерезидентам;
права щодо голосування на загальних зборах акціонерів; 
права на отримання прибутку у разі ліквідації емітента;
інформація щодо конвертації акцій;
4) інформація про податок на доходи фізичних осіб та пода-

ток на прибуток, що підлягає сплаті при отриманні дивідендів 
від акцій, щодо яких здійснюється публічна пропозиція, поря-
док їх сплати (утримання з джерела виплати).

5. Умови та порядок здійснення публічної пропозиції:
1) умови, ключові дані щодо публічної пропозиції, період 

здійснення публічної пропозиції та необхідні дії власників кон-
вертованих облігацій для участі у публічній пропозиції;

умови, на яких здійснюється публічна пропозиція;
загальна сума публічної пропозиції, із зазначенням акцій, що 

пропонуються до конвертації;
дати початку та закінчення укладення договорів у процесі 

конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції; адреса, де 
відбуватиметься укладення договорів;

строк виплати номінальної вартості акцій особам, які здій-
снили конвертацію (обмін) належних конвертованих облігацій в 
акції, у разі відмови від емісії акцій шляхом конвертації (обміну) 
конвертованих облігацій у акції, у разі визнання емісії недій-
сною або незатвердження у встановлені законодавством стро-
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ки результатів розміщення цінних паперів органом емітента, 
уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення (неза-
твердження) протягом трьох місяців після затвердження ре-
зультатів розміщення акцій змін до статуту, пов’язаних із збіль-
шенням статутного капіталу акціонерного товариства з 
урахуванням результатів розміщення акцій;

можливість дострокового закінчення розміщення акцій та дії, 
що проводяться у разі дострокового закінчення розміщення 
шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій у акції 
(якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з влас-
никами конвертованих облігацій у процесі конвертації (обміну) 
конвертованих облігацій у акції); 

порядок обміну та умови, на яких здійснюється обмін (коефі-
цієнт конвертації);

опис способу та дати оприлюднення результатів публічної 
пропозиції;

дії, що проводяться у разі, якщо публічна пропозиція здій-
снена не в повному обсязі;

2) інформація про конвертовані облігації емітента із зазна-
ченням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випуску облігації, 
органу, що видав свідоцтво, виду облігацій, кількості облігацій, 
номінальної вартості облігацій, загальної суми випуску, строків 
погашення облігацій.

6. Опис витрат на здійснення публічної пропозиції цінних па-
перів.

Загальна сума витрат на здійснення публічної пропозиції ак-
цій шляхом конвертації.

7. Додаткова інформація:
1) інформація про обсяг повноважень радників у процесі 

здійснення публічної пропозиції, якщо в документі про цінні па-
пери міститься інформація про них; 

2) в документі про цінні папери може зазначатися інша ін-
формація, якщо вона була перевірена незалежними аудитора-
ми та щодо якої аудиторами було надано аудиторський звіт. У 
такому разі в документі про цінні папери має публікуватися та-
кий звіт або короткі висновки з цього звіту;

3) у разі включення до документа про цінні папери інформа-
ції, тверджень, звітів третьої особи в документі про цінні папе-
ри зазначається інформація:

прізвище, ім’я, по батькові особи;
кваліфікація особи;
характер відносин зазначеної особи з емітентом.
Якщо відповідна інформація, твердження або звіт підготов-

лені третьою особою на замовлення емітента, документ про 
цінні папери має містити застереження про те, що такі інфор-
мація, твердження або звіт включаються до документа про цін-
ні папери у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий 
третьою особою з її дозволу;

4) підтвердження, що інформація, твердження або звіт, 
включені до документа про цінні папери без будь-яких упущень, 
виключень та коригувань, є достовірними та повними і не є та-
кими, що вводять в оману.

Структурний елемент 5 «Зміст реєстраційного документа 
при здійсненні публічної пропозиції облігацій 

підприємств»
1. Інформація про відповідальних осіб:
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначе-

ну в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, 
по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні 
папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забез-
печення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка 
міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких по-
милок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про незалежних аудиторів:
1) найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження усіх не-

залежних аудиторів, які здійснювали аудит фінансової звітності 

емітента за попередні звітні періоди, за які подається фінансо-
ва звітність, дані свідоцтв про включення незалежних аудито-
рів до Реєстру аудиторських фірм / аудиторів;

2) інформація про зміну незалежних аудиторів емітентом за 
період, за який подається фінансова звітність, із зазначенням 
причин такої зміни, якщо вони є суттєвими.

3. Основна фінансова звітність про емітента.
Фінансова звітність згідно з пунктом 3 розділу I емітента за 

два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звіт-
ність, що передує даті подання проспекту до реєструвального 
органу.

4. Фактори ризику. 
Опис суттєвих ризиків, характерних для господарської ді-

яльності емітента.
5. Інформація про емітента:
1) реєстраційні дані про емітента: 
повне та скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, місцез-

находження емітента та фактичне місце здійснення діяльності 
емітентом; 

дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив дер-
жавну реєстрацію емітента;

дата реєстрації та строк, на який засновано емітента, за винят-
ком випадків, коли емітент заснований на невизначений строк; 

законодавство, відповідно до якого емітент здійснює свою 
діяльність;

стислий опис господарської діяльності емітента, який має 
містити основні види діяльності, предмет і мету діяльності емі-
тента; 

контактні дані емітента (телефон, факс, електронна адреса); 
основні етапи розвитку господарської діяльності емітента;
2) опис прямих інвестицій емітента:
опис (включаючи суму) основних інвестицій емітента за кож-

ний фінансовий рік, за який подається фінансова звітність до 
дати складення реєстраційного документа;

інформація про майбутні основні інвестиції емітента, здій-
снення яких затверджене уповноваженим органом емітента із 
зазначенням суми таких інвестицій; 

інформація про джерела находження коштів для здійснення 
майбутніх основних інвестицій емітента.

6. Опис господарської діяльності емітента:
1) опис основних видів діяльності емітента:
опис основних видів діяльності емітента із зазначенням 

основних категорій товарів, робіт, послуг, що реалізуються, 
здійснюються або надаються за кожний фінансовий рік протя-
гом періоду, який охоплюється фінансовою інформацією;

опис усіх значних нових продуктів та/або послуг, які було 
представлено та/або запроваджено із зазначенням поточного 
етапу їх розробки;

2) опис основних ринків, на яких емітент здійснює діяльність;
3) опис конкурентоспроможності емітента, його часток на 

відповідних товарних ринках.
7. Опис організаційної структури групи компаній, до якої вхо-

дить емітент.
Опис групи компаній, до якої входить емітент (за наявності) 

та роль емітента в групі компаній. 
8. Опис тенденції розвитку емітента.
Застереження про відсутність істотних змін, які негативно 

впливають або можуть вплинути на фінансовий стан емітента 
з дати останньої опублікованої аудиторської фінансової звіт-
ності, або опис таких істотних змін у разі їх наявності. 

Опис будь-яких відомих подій, зобов’язань поза межами зви-
чайної господарської діяльності, проектів законів та/або підза-
конних нормативно-правових документів, які мають та/або, 
скоріш за все, матимуть істотний вплив на фінансовий стан 
емітента щонайменше у фінансовому році, у якому здійснюєть-
ся публічна пропозиція.

9. Інформація про прогнозований або запланований прибу-
ток емітента.
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Емітент може на власний розсуд включити в реєстраційний 
документ інформацію про прогнозований або запланований 
прибуток. У такому випадку реєстраційний документ повинен 
містити відомості, зазначені в підпунктах 1, 2 цього пункту:

1) перелік основних припущень, на підставі яких емітент 
сформував свої прогнози або плани із чіткою вказівкою на фак-
тори, на які можуть впливати особи, що здійснюють управлін-
ські функції, та фактори, які перебувають поза межами впливу 
зазначених осіб. Зазначені припущення повинні бути зрозумі-
лими інвесторам, бути конкретними та точними та не 
пов'язуватися із загальною точністю оцінок, що лежать в основі 
прогнозу;

2) звіт, підготовлений незалежними аудиторами, в якому має 
зазначатися, що, на думку незалежних аудиторів, прогноз або 
план були належним чином складені на підставі зазначених да-
них та що основа бухгалтерського обліку, яка була використана 
для формування прогнозів або планів, відповідає обліковій по-
літиці емітента;

3) інформація про прогнозований або запланований прибу-
ток повинна бути підготовлена   на підставі порівняння з фінан-
совою інформацією емітента за попередні періоди;

4) якщо інформація про прогнозований або запланований 
прибуток вже була опублікована в проспекті, який не має місце, 
необхідно надати інформацію про те, чи такий прогноз є пра-
вильним на дату підготовки реєстраційного документа, а також 
пояснення того, чому такий прогноз не має місце.

10. Інформація про посадових осіб емітента та осіб, що здій-
снюють управлінські функції:

1) інформація про наступних осіб із зазначенням прізвища, 
імені та по батькові, повної назви посади, року народження, 
освіти, кваліфікації, трудового стажу, стажу роботи на цій по-
саді, основного місця роботи і посади на основному місці робо-
ти та за сумісництвом:

осіб, що здійснюють управлінські функції;
ревізора або голови та членів ревізійної комісії;
корпоративного секретаря;
головного бухгалтера;
2) інформація щодо конфлікту інтересів. 
Опис наявного та потенційного конфлікту інтересів між осо-

бами, зазначеними в підпункті 1 цього пункту, та емітентом або 
підтвердження, що конфлікт інтересів відсутній.

11. Комітети Наглядової ради:
1) інформація про комітети наглядової ради емітента з пи-

тань аудиту та визначення винагороди посадовим особам емі-
тента, їх особовий склад та інформацію про акти, на підставі 
яких діють зазначені комітети;

2) інформація про дотримання емітентом затверджених реє-
струвальним органом принципів корпоративного управління. У 
разі недотримання зазначених принципів пояснення причин та-
кого недотримання.

12. Мажоритарні акціонери (учасники) емітента: 
1) перелік власників акцій (учасників) емітента, яким нале-

жить як прямо, так і опосередковано 5 % і більше простих акцій 
(часток) емітента із зазначенням кількості акцій (часток), що на-
лежать таким особам, та їх загальна номінальна вартість або 
підтвердження, що такі особи відсутні;

2) інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контр-
олера) емітента (термін «кінцевий бенефіціарний власник 
(контролер)» вживається у значенні, наведеному в Законі Укра-
їни «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);

3) інформація щодо будь-яких домовленостей, які будуть 
мати наслідком зміну контролю щодо емітента або тверджен-
ня, що така інформація у емітента відсутня.

13. Фінансова звітність, підтверджена незалежним аудитором: 
1) твердження про те, що фінансова звітність була підтвер-

джена незалежним аудитором. Реєстраційний документ має 

містити усі застереження та коментарі (пояснення) незалежно-
го аудитора щодо фінансової звітності, зазначені в аудитор-
ському звіті до фінансової звітності емітента;

2) опис іншої інформації, зазначеної в реєстраційному до-
кументі, окрім фінансової звітності, яка була підтверджена не-
залежним аудитором;

3) застереження про те, що джерелом фінансової інформа-
ції, наведеної в реєстраційному документі, є фінансова звіт-
ність, не підтверджена незалежним аудитором, зазначення 
джерела такої інформації та застереження про те, що така ін-
формація не підтверджена незалежним аудитором;

4) остання фінансова звітність, підтверджена незалежним 
аудитором, має бути не пізніше ніж на 18 місяців від дати реє-
страційного документа.

14. Судові провадження за участю емітента.
Інформація про усі адміністративні, судові та арбітражні про-

вадження, в яких емітент є стороною, або згідно з наявною ін-
формацією буде стороною за період щонайменше за остан-
ній рік, що мають або можуть мати значний негативний вплив 
на емітента, його фінансові показники або інформацію про від-
сутність таких проваджень.

15. Істотні зміни в фінансовому стані емітента та позиції на 
ринку, на якому емітент здійснює діяльність.

Опис будь-якої суттєвої зміни у фінансовому стані емітента 
або позиції на ринку, на якому емітент здійснює діяльність, яка 
мала місце після закінчення останнього фінансового періоду, 
щодо якого було опубліковано фінансову інформацію або про-
міжну фінансову інформацію, підтверджену незалежним ауди-
тором, або інформацію про відсутність таких змін.

16. Додаткова інформація: 
1) розмір статутного капіталу:
кількість розміщених акцій, їх номінальна вартість для АТ; 
розмір статутного капіталу та інформація про його сплату; 
2) розмір власного капіталу емітента на дату прийняття рі-

шення про розміщення облігації;
3) статут емітента.
Опис предмета і цілей діяльності емітента із посиланнями 

на відповідні положення статуту емітента.
17. Значні правочини.
Короткий опис укладених емітентом значних правочинів, 

окрім тих, що укладені в межах звичайної господарської діяль-
ності емітента, протягом двох останніх років до дати реєстра-
ційного документа із зазначенням наступної інформації: сторо-
ни правочину, строк дії договору, загальна сума значного 
правочину, орган емітента, який погодив укладення правочину, 
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи сума ко-
штів, що є предметом такого правочину та вартості активів емі-
тента, за даними останньої річної фінансової звітності, що пе-
редувала укладенню такого правочину. 

18. Інформація третіх осіб, твердження експерта: 
1) у разі включення до реєстраційного документа інформа-

ції, тверджень, звітів третьої особи в реєстраційному документі 
зазначається інформація:

прізвище, ім’я, по батькові особи; 
кваліфікація особи; 
характер відносин зазначеної особи з емітентом.
Якщо відповідна інформація, твердження або звіт підготов-

лені третьою особою на замовлення емітента, реєстраційний 
документ має містити застереження про те, що такі інформа-
ція, твердження або звіт включаються до реєстраційного доку-
мента у тій формі та відповідно до змісту, який був наданий 
третьою особою з її дозволу;

2) підтвердження, що інформація, твердження або звіт, 
включені до реєстраційного документа без будь-яких упущень, 
виключень та коригувань, є достовірними та повними і не є та-
кими, що вводять в оману.

19. Інформація щодо зобов’язань осіб, що знаходяться під 
контролем емітента. 
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Інформація щодо зобов’язань осіб, в яких емітент володіє 
більше 50 відсотками голосів у вищому органі управління, які 
можуть мати істотний вплив на оцінку активів, зобов’язань, фі-
нансового стану та прибутків та збитків емітента. 

Структурний елемент 6 «Зміст реєстраційного документа 
при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх 

місцевих позик»
1. Інформація про відповідальних осіб:
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, із позна-

ченням частин реєстраційного документа, за які відповідальна 
та чи інша особа із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові та 
посади такої особи; 

2) підтвердження осіб, відповідальних за реєстраційний до-
кумент, що ними було вжито усіх належних заходів для забез-
печення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка 
міститься в реєстраційному документі і не містить ніяких по-
милок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про емітента: 
1) повне та скорочене найменування, код за ЄДРПОУ, міс-

цезнаходження емітента; 
2) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив 

державну реєстрацію емітента;
3) дата реєстрації емітента; 
4) контактні дані емітента (телефон, факс, електронна адреса); 
5) cтрок, після завершення якого закінчуються повноважен-

ня цього складу ради, що виступає емітентом облігацій.
3. Основна фінансова інформація про емітента:
1) інформація про формування місцевого бюджету на поточ-

ний рік:
доходи бюджету (загальний обсяг, обсяг загального фонду, об-

сяг спеціального фонду, у тому числі обсяг бюджету розвитку);
витрати бюджету: видатки бюджету (загальний обсяг, обсяг 

видатків загального фонду, спеціального фонду за функціо-
нальною та відомчою класифікацією видатків), кошти на пога-
шення основної суми боргу;

граничний обсяг дефіциту бюджету за спеціальним фон-
дом;

2) інформація про фінансовий стан емітента в поточно-
му році та протягом п’яти останніх років:

інформація про виконання місцевого бюджету;
інформація щодо надання гарантій стосовно виконання бор-

гових зобов'язань;
інформація про стан виконання зобов'язань щодо розрахун-

ків за місцевим боргом;
3) інформація про грошові зобов'язання емітента:
грошові зобов'язання емітента, які існують на дату оформ-

лення проспекту облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання 

правочину, сторони, вид правочину);
кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;
сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним право-

чином;
вид валюти зобов'язання;
строк і порядок виконання кредитного правочину;
відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним 

правочином;
рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та 

припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином;
грошові зобов'язання емітента, які не були виконані на дату 

оформлення проспекту облігацій:
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання 

правочину, сторони, вид правочину);
кредитор за кожним укладеним кредитним правочином;
сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним право-

чином;
вид валюти зобов'язання;
строк і порядок виконання кредитного правочину;

дата виникнення прострочення зобов'язання за кредитним 
правочином, його розмір і стадія погашення;

рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та 
припинення зобов'язань за укладеним кредитним правочином.

Структурний елемент 7 «Зміст документа про цінні папери 
при здійсненні публічної пропозиції облігацій 

підприємств»
1. Інформація про відповідальних осіб:
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначе-

ну в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, 
по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні 
папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забез-
печення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка 
міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких по-
милок, здатних вплинути на його зміст.

2. Фактори ризику. 
Детальний та повний опис ризиків, які є істотними для облі-

гацій підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропози-
ція, для оцінки ризику, пов'язаного з цими цінними паперами, у 
розділі, який містить назву «Фактори ризику».

3. Інформація про осіб, що є зацікавленими в публічній про-
позиції: 

1) опис будь-яких суттєвих фактів зацікавленості, конфлікту 
інтересів фізичних та юридичних осіб, що беруть участь у пу-
блічній пропозиції. Інформація про осіб, що є зацікавленими та/
або мають конфлікт інтересів щодо публічної пропозиції: для 
фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові та посада такої осо-
би, для юридичних осіб: найменування, місцезнаходження із 
детальним описом критерія зацікавленості та/або наявного 
конфлікту інтересів;

2) інформація про причини здійснення публічної пропозиції, 
за виключенням випадків здійснення публічної пропозиції для 
цілей отримання прибутку. Якщо це можливо, зазначення про-
гнозованої суми надходжень, розподілених за кожним осно-
вним призначенням їх використання і зазначених у порядку 
пріоритету таких видів використання. Якщо на думку емітента 
очікувані надходження не будуть достатніми для фінансування 
всіх запропонованих способів їх використання, зазначається 
сума та джерела залучення необхідних коштів. Інформація про 
способи використання залучених коштів, зокрема, якщо вони 
будуть використовуватися для придбання активів, відмінних 
від звичайної господарської діяльності емітента, для фінансу-
вання придбання інших підприємств, а також для погашення, 
зменшення або звільнення від заборгованості;

3) інформація про раніше розміщені облігації емітента:
інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із 

зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облі-
гацій, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, 
кількості облігацій, номінальної вартості облігації, загальної 
суми випуску, форми випуску; 

відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облі-
гації емітента.

4. Інформація про облігації підприємств, щодо яких здійсню-
ється публічна пропозиція:

1) дата і номер рішення (протоколу) про здійснення публіч-
ної пропозиції облігацій підприємств; найменування уповнова-
женого органу особи, яка здійснює публічну пропозицію, який 
прийняв рішення про здійснення публічної пропозиції підпри-
ємств; порядок проведення та кількість учасників голосування; 
кількість та відсоток голосів, якими приймалось рішення про 
здійснення публічної пропозиції; 

2) мета використання фінансових ресурсів, залучених від 
розміщення облігацій підприємств (конкретні обсяги та напря-
ми використання, зокрема інформація про об'єкт житлового 
будівництва, яким забезпечується виконання зобов'язань за ці-
льовими облігаціями у разі прийняття рішення про емісію ці-
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льових облігацій, виконання зобов'язань за якими передбача-
ється об'єктами житлового будівництва, для фінансування 
будівництва яких залучаються кошти від фізичних та юридич-
них осіб через розміщення облігацій); 

3) джерела погашення та виплати доходу за облігаціями під-
приємств; 

4) зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отри-
маних при розміщенні облігацій підприємств у рахунок їх опла-
ти, для формування і поповнення статутного капіталу емітента, 
а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом 
зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточ-
ної господарської діяльності; 

5) зобов’язання емітента щодо прийняття рішення про емісію 
акцій шляхом проведення конвертації облігацій підприємств (у 
разі прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій);

6) інформація про облігації підприємств, щодо яких здійсню-
ється публічна пропозиція:

параметри випуску:
характеристика облігацій підприємств (іменні; відсоткові/цільо-

ві/дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/забезпечені);
кількість облігацій підприємств;
номінальна вартість облігації підприємств;
загальна номінальна вартість випуску облігацій підприємств;
серія облігацій підприємств (за наявності);
інформація щодо забезпечення облігацій підприємств (у разі 

прийняття рішення про публічну пропозицію забезпечених об-
лігацій підприємств):

вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання 
зобов'язання стосовно погашення основної суми боргу/пога-
шення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями 
підприємств або гарантія щодо погашення основної суми бор-
гу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за обліга-
ціями або застава щодо забезпечення виконання зобов'язання 
стосовно погашення основної суми боргу/погашення основної 
суми боргу та виплати доходу за облігаціями підприємств);

розмір забезпечення; 
інформація про права, які надаються власникам облігацій 

підприємств, щодо яких здійснюється публічна пропозиція;
інформація про права власників акцій, в які мають бути кон-

вертовані облігації підприємств (у разі емісії конвертованих об-
лігацій підприємств).

5. Порядок публічної пропозиції облігацій підприємств та їх 
оплати:

1) дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій 
підприємств; адреса, де відбуватиметься укладення договорів 
з (першими) власниками у процесі публічної пропозиції обліга-
цій підприємств;

2) можливість дострокового закінчення публічної пропозиції 
облігацій підприємств (у разі якщо на запланований обсяг об-
лігацій підприємств укладено договори з (першими) власника-
ми та облігації підприємств повністю оплачено);

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публіч-
ної пропозиції облігацій підприємств (якщо на запланований 
обсяг облігацій підприємств укладено договори з (першими) 
власниками та облігації підприємств повністю оплачено);

4) порядок подання заяв на придбання облігацій підпри-
ємств;

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій 
підприємств;

6) строк та порядок оплати облігацій підприємств, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій підприємств під час пу-

блічної пропозиції (за номінальною вартістю/з дисконтом (ниж-
че номінальної вартості)/вище номінальної вартості) або крите-
рії та/або умови, відповідно до яких визначається така ціна, 
порядок оприлюднення інформації про остаточну ціну, за якою 
здійснюється публічна пропозиція облігацій;

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій підприємств 
(національна або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, 
на який вноситиметься оплата за облігації підприємств (якщо 
оплата облігацій здійснюється у національній валюті та інозем-
ній валюті, окремо вказуються номери рахунків у національній 
та іноземній валютах);

строк оплати облігацій підприємств;
7) відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює пу-

блічну пропозицію, користується його послугами щодо розмі-
щення облігацій цього випуску):

повне найменування;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
номери телефонів та факсів;
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме, андеррайтингу;

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення 
здійснювати публічну пропозицію облігацій:

повне найменування;
код за ЄДРПОУ;
місцезнаходження;
номери телефонів та факсів;
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі 
на фондовому ринку;

9) реквізити договору із Центральним депозитарієм цінних 
паперів про обслуговування випусків цінних паперів (номер, 
дата укладення);

10) відомості про особу, визначену на надання особі, яка 
здійснює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цін-
них паперів (депозитарну установу/Центральний депозитарій 
цінних паперів):

повне найменування;
місцезнаходження;
код за ЄДРПОУ;
реквізити договору про надання реєстру власників іменних 

цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі 
складання такого договору);

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професій-
ної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності 
депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, ви-
значеною на надання емітенту реєстру власників іменних цін-
них паперів, є депозитарна установа);

11) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату 
за облігації підприємств, у разі визнання емісії облігацій недій-
сною;

12) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату 
за облігації підприємств, у разі незатвердження у встановлені 
строки результатів емісії облігацій підприємств;

13) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату 
за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції 
облігацій підприємств;

14) порядок ознайомлення із затвердженим проспектом об-
лігацій підприємств та змінами до проспекту облігацій підпри-
ємств (у разі внесення таких змін);

15) умови та дата закінчення обігу облігацій підприємств;
16) інформація щодо викупу емітентом облігацій підприємств:
випадки, у яких емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій;
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення 

викупу облігацій;
порядок встановлення ціни викупу облігацій;
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власника-

ми для викупу;
17) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями під-

приємств (у разі прийняття рішення про емісію відсоткових об-
лігацій підприємств):

дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями під-
приємств;
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заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визна-
чити розмір відсоткового доходу за відсотковими облігаціями 
підприємств), метод розрахунку та порядок виплати відсотко-
вого доходу, порядок оприлюднення інформації про розмір від-
соткового доходу за облігаціями підприємств;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу 
(національна або іноземна валюта);

порядок переказу коштів власникам облігацій підприємств з 
метою забезпечення виплати відсоткового доходу за облігація-
ми підприємств;

18) порядок погашення облігацій підприємств:
дати початку і закінчення погашення облігацій підприємств;
умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття 

рішення про емісію цільових облігацій підприємств);
порядок виплати номінальної вартості облігації підприємств 

із зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення (націо-
нальна або іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про 
емісію відсоткових/дисконтних облігацій підприємств), у тому 
числі порядок та умови конвертації конвертованих облігацій 
підприємств у власні акції емітента (для емітентів – акціонер-
них товариств) із зазначенням типу, номінальної вартості та 
кількості акцій цього емітента, в які конвертується кожна обліга-
ція із зазначенням коефіцієнта конвертації, та можливості та 
умови вибору власником такої облігації форми їх погашення;

порядок погашення конвертованих облігацій підприємств у 
випадку неможливості проведення конвертації конвертованих 
облігацій підприємств в акції;

можливість дострокового погашення емітентом усього ви-
пуску облігацій підприємств за власною ініціативою (порядок 
повідомлення власників облігацій підприємств про прийняття 
емітентом рішення про дострокове погашення випуску обліга-
цій; порядок встановлення ціни дострокового погашення облі-
гацій підприємств; строк, у який облігації підприємств мають 
бути пред’явлені для дострокового погашення);

можливість дострокового погашення облігацій підприємств 
за вимогою їх власників (порядок повідомлення власників об-
лігацій підприємств про прийняття емітентом рішення про до-
строкове погашення випуску облігацій підприємств; порядок 
встановлення ціни дострокового погашення облігацій підпри-
ємств; строк, у який облігації підприємств можуть бути 
пред’явлені для дострокового погашення);

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій 
підприємств для погашення (дострокового погашення) випуску 
облігацій підприємств;

порядок та умови конвертації конвертованих облігацій в акції у 
разі прийняття рішення емітентом облігацій про припинення або 
виділ або можливість дострокового погашення таких облігацій;

порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емі-
тента в разі оголошення ним дефолту;

19) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким пе-
редбачається виконання зобов'язань за цільовими облігаціями 
(у разі розміщення цільових облігацій):

інформація про власника земельної ділянки або землеко-
ристувача, замовника, забудовника та підрядника;

реквізити правовстановлюючих документів на земельну ді-
лянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечу-
ється виконання зобов'язань за цільовими облігаціями; рекві-
зити дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу 
відповідної ради або місцевої державної адміністрації про до-
звіл на будівництво об'єкта); 

реквізити дозволу на виконання будівельних робіт; договору 
підряду, укладеного між замовником і підрядником;

реквізити інших документів (проектна, кошторисна, тендер-
на документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропо-
зиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, 
конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору під-
ряду (договірна документація) (у разі якщо для будівництва 
об'єкта емітент залучає підрядника);

реквізити рішення про затвердження проектної документації; 
реквізити ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та 

проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огоро-
джувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і 
транспортних мереж); 

реквізити договору про пайову участь у проектуванні та бу-
дівництві об'єкта житлового будівництва, інвестиційного дого-
вору, договору про співробітництво, договору поруки тощо (у 
разі укладання такого договору) (у разі прийняття рішення про 
публічну пропозицію цільових облігацій, виконання зобов'язань 
за якими передбачається об'єктами житлового будівництва, 
для фінансування будівництва яких залучаються кошти від фі-
зичних та юридичних осіб через розміщення облігацій);

20) додаткова інформація щодо облігацій підприємств.
Будь-яка додаткова інформація щодо облігацій підприємств, 

щодо яких здійснюється публічна пропозиція.

Структурний елемент 8 «Зміст документа про цінні папери 
при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх 

місцевих позик»
1. Інформація про відповідальних осіб:
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інформацію, зазначе-

ну в документі про цінні папери, із зазначенням прізвища, ім’я, 
по батькові та посади такої особи;

2) підтвердження осіб, відповідальних за документ про цінні 
папери, що ними було вжито усіх належних заходів для забез-
печення достовірності, повноти, правдивості інформації, яка 
міститься в документі про цінні папери і не містить ніяких по-
милок, здатних вплинути на його зміст.

2. Інформація про раніше розміщені облігації внутрішніх міс-
цевих позик

Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик (щодо 
кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реє-
страцію випусків облігацій, органів, що видали відповідні свідо-
цтва, виду облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості 
облігації, загальної суми випуску, форми випуску.

3. Інформація про облігації внутрішніх місцевих позик, щодо 
яких здійснюється публічна пропозиція:

1) дата і номер рішення про публічну пропозицію облігацій 
(про здійснення запозичення у формі емісії облігацій); наймену-
вання органу, який прийняв рішення; порядок прийняття рішення 
про публічну пропозицію облігацій внутрішніх місцевих позик;

2) мета використання фінансових ресурсів, залучених від 
розміщення облігацій внутрішніх місцевих позик шляхом пу-
блічної пропозиції облігацій (конкретні обсяги та напрями ви-
користання);

3) джерела погашення та виплати доходу за облігаціями 
внутрішніх місцевих позик;

4) інформація щодо облігацій внутрішніх місцевих позик, 
щодо яких здійснюється публічна пропозиція:

параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/дисконтні; зви-

чайні (незабезпечені)/забезпечені);
кількість облігацій;
номінальна вартість облігації;
загальна номінальна вартість випуску облігацій;
серія облігацій (за наявності);
інформація щодо забезпечення облігацій внутрішніх місце-

вих позик (у разі публічної пропозиції забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука/гарантія ризиків непогашення 

основної суми боргу та/або невиплати доходу за облігаціями); 
розмір забезпечення;
відомості про наявність між емітентом та поручителем/га-

рантом відносин контролю, укладених правочинів тощо;
інформація про права, які надаються власникам облігацій, 

щодо яких прийнято рішення про публічну пропозицію;
рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та 

емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №167, 3 вересня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

42

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення 
(за наявності);

5) порядок публічної пропозиції облігацій внутрішніх місце-
вих позик та їх оплати:

дати початку та закінчення публічної пропозиції облігацій; 
адреса, де відбуватиметься укладення договорів з першими 
власниками;

можливість дострокового закінчення публічної пропозиції 
облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено до-
говори з першими власниками та облігації повністю оплачено);

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення публічної 
пропозиції облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій 
укладено договори з першими власниками та облігації повніс-
тю оплачено);

порядок надання заяв на придбання облігацій;
порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій;
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час публічної пропо-

зиції (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче номіналь-
ної вартості)/вище номінальної вартості);

валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна 
або іноземна валюта);

найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на 
який вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій 
здійснюється у національній валюті та іноземній валюті, окремо 
вказуються номери рахунків у національній та іноземній валютах);

строк оплати облігацій внутрішніх місцевих позик;
6) відомості про андеррайтера (якщо особа, що здійснює пу-

блічну пропозицію, користується його послугами щодо розмі-
щення облігацій цього випуску):

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
номери телефонів та факсів;
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме, андеррайтингу;

реквізити договору з андеррайтером (номер, дата укладення);
7) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення 

здійснювати публічну пропозицію облігацій:
повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
номери телефонів та факсів;
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі 
на фондовому ринку;

8) реквізити договору із Національним банком України про об-
слуговування випусків цінних паперів (номер, дата укладення);

9) відомості про особу, визначену на надання особі, яка здій-
снює публічну пропозицію, реєстру власників іменних цінних 
паперів (депозитарну установу/Національний банк України):

повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження;
номери телефонів та факсів;
реквізити договору про надання реєстру власників іменних 

цінних паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі 
складання такого договору);

номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професій-
ної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності 
депозитарної установи (зазначаються у разі, якщо особою, ви-
значеною на надання емітенту реєстру власників іменних цін-
них паперів, є депозитарна установа);

10) строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації вну-
трішніх місцевих позик, у разі визнання емісії облігацій недійсною;

11) строк повернення внесків, внесених в оплату за облігації 
внутрішніх місцевих позик, у разі незатвердження у встановлені 
строки результатів емісії облігацій внутрішніх місцевих позик;

12) строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату 
за облігації підприємств, у разі відмови від публічної пропозиції 
облігацій підприємств після початку розміщення облігацій;

13) умови та дата закінчення обігу облігацій внутрішніх міс-
цевих позик:

випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий викуп облігацій;
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення 

викупу облігацій;
порядок встановлення ціни викупу облігацій; 
строк, у який облігації можуть бути пред'явлені їх власника-

ми для викупу;
14) порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями вну-

трішніх місцевих позик (у разі прийняття рішення про публічну 
пропозицію відсоткових облігацій):

адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за 
облігаціями;

валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу 
(національна або іноземна валюта);

15) порядок погашення облігацій внутрішніх місцевих позик:
адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій;
порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначен-

ням валюти, у якій здійснюється погашення (національна або 
іноземна валюта) (у разі прийняття рішення про розміщення 
відсоткових/дисконтних облігацій);

можливість дострокового погашення емітентом всього ви-
пуску облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення 
власників облігацій про прийняття емітентом рішення про до-
строкове погашення випуску облігацій; порядок встановлення 
ціни дострокового погашення облігацій; строк, у який облігації 
мають бути пред'явлені для дострокового погашення);

можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх 
власників (порядок повідомлення власників облігацій про при-
йняття емітентом рішення про дострокове погашення випуску 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення 
облігацій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для 
дострокового погашення);

дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій 
для погашення (дострокового погашення) випуску облігацій;

16) порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій 
емітента в разі оголошення ним дефолту;

17) інформація про попередні випуски облігацій внутрішніх 
місцевих позик та їх результати (за кожним випуском окремо (у 
разі їх наявності)):

загальний обсяг емісії;
дата та номер державної реєстрації випусків;
кількість розміщених та кількість погашених облігацій;
інформація про випадки несплати та несвоєчасної сплати 

емітентом доходу за облігаціями та/або сплати не в повному 
обсязі доходу за облігаціями;

інформація про випадки непогашення або несвоєчасного 
погашення облігацій, суму боргу.

Структурний елемент 9 «Інформація про поручителя/
гаранта при здійсненні публічної пропозиції облігацій 

підприємств, облігацій внутрішніх місцевих позик»
Цей структурний елемент заповнюється особою, що здій-

снює публічну пропозицію забезпечених облігацій підприємств, 
облігацій внутрішніх місцевих позик.

1. Інформація щодо забезпечення облігацій:
1) опис виду забезпечення (порука щодо забезпечення ви-

конання зобов'язання стосовно погашення основної суми бор-
гу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за обліга-
ціями або гарантія щодо погашення основної суми боргу/
погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаці-
ями або застава (лише для облігацій підприємств) щодо пога-
шення основної суми боргу/погашення основної суми боргу та 
виплати доходу за облігаціями);

2) розмір забезпечення;
3) найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ 

поручителя(ів) / гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) 
державної реєстрації;

4) розмір власного капіталу / робочого капіталу поручителя(ів) / 
гаранта(ів);
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5) реквізити документів, що підтверджують забезпечення 
(гарантія / договір поруки / договір застави (лише для облігацій 
підприємств));

6) порядок повідомлення власників забезпечених облігацій 
про зміну поручителя(ів) / гаранта(ів);

7) істотні умови договору поруки / гарантії (сума забезпечен-
ня, строк і порядок виконання договору) або основні положення 
гарантії (гарантійного листа): сума, на яку видається гарантія, 
строк і порядок виконання або істотні умови договору застави 
(лише для облігацій підприємств), який буде укладатися (укла-
дено) емітентом із першими власниками у період розміщення 
(суть, розмір і строк виконання зобов’язання, забезпеченого за-
ставою, опис предмета застави, а також інші умови, які будуть 
погоджуватися сторонами договору); 

8) відомості про наявність між емітентом та поручителем / 
гарантом відносин контролю, укладених правочинів тощо;

9) інформація щодо раніше укладених поручителем(ями) / 
гарантом(ами) / емітентом облігацій підприємств договорів по-
руки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням реквізи-
тів таких договорів, предметів договорів, найменування емітен-
тів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, 
сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів) / 
основних положень раніше наданих гарантій (гарантійних лис-
тів) щодо забезпечених облігацій (із зазначенням найменуван-
ня емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів ви-
пусків, сум, на які було надано гарантії, строків і порядку 
виконання) / договорів застави стосовно забезпечення обліга-
цій підприємств (із зазначенням реквізитів таких договорів, 
предметів договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, роз-
міру, строку виконання завдань, забезпечення заставою, опис 
предмета застави, а також інші умови, які були погоджені сто-
ронами договору);

10) інформація щодо стану фактичного виконання 
поручителем(ями)/гарантом(ами) /емітентом облігацій підпри-
ємств своїх зобов’язань перед власниками забезпечених облі-
гацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими га-
рантіями/договорів застави (лише для облігацій підприємств);

11) фінансова звітність згідно з пунктом 3 розділу 1 Положення 
про здійснення публічної пропозиції цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 21 червня 2018 року, поручителя(ів) / гаранта(ів) за 
два останні звітні роки та остання проміжна фінансова звітність, 
що передує даті подання проспекту до реєструвального органу.

2. Додаткова інформація.
Інша інформація щодо облігацій, щодо яких здійснюється пу-

блічна пропозиція:
якщо проспект містить застереження чи звіт, складені 

особою-експертом, мають зазначатися ім'я (назва), адреса ре-
єстрації, кваліфікація такої особи та характер заінтересованос-
ті в особі емітента за наявності. Якщо такий звіт був складений 
за запитом емітента, має міститися інформація щодо наслідків 
включення такого застереження або звіту щодо обсягу та фор-
ми, в якому вони включені, за погодженням особи, яка відпові-
дальна за зміст цієї частини документа про цінні папери;

якщо інформація отримана від третіх осіб, має надаватися 
підтвердження того, що така інформація була точно відтворе-
на і, наскільки це відомо емітенту, він може підтвердити з ін-
формації, опублікованої такими третіми особами, що жоден 
факт не було опущено та не могло призвести до того, що від-
творена інформація є неточною або такою, що вводить в ома-
ну, а також зазначається(зазначаються) джерело(а) такої ін-
формації.

Структурний елемент 10 «Базовий проспект»
Інформація, яка має зазначатися у базовому проспекті:
1. Щодо структурного елемента 1 «Анотація» вся інформа-

ція належить до Категорії А, крім інформації, що міститься в 
частинах 3 і 5 анотації, яка належить до Категорії В.

2. Щодо структурного елемента 6 «Зміст реєстраційного до-
кумента при здійсненні публічної пропозиції облігацій підпри-
ємств» уся інформація належить до Категорії А.

3. Щодо структурного елемента 7 «Зміст реєстраційного до-
кумента при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутріш-
ніх місцевих позик» уся інформація належить до Категорії А.

4. Щодо структурного елемента 8 «Зміст документа про цінні 
папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій підпри-
ємств» інформація, яка має зазначатися в документі про цінні 
папери, має такі категорії:
№ 
з/п

Інформація Категорія

1 Інформація про відповідальних осіб: Категорія А
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інфор-

мацію, зазначену в документі про цінні па-
пери, із зазначенням прізвища, ім’я, по 
батькові та посади такої особи

2) підтвердження осіб, відповідальних за до-
кумент про цінні папери, що ними було вжи-
то усіх належних заходів для забезпечення 
достовірності, повноти, правдивості інфор-
мації, яка міститься в документі про цінні 
папери і не містить ніяких помилок, здатних 
вплинути на його зміст

2 Фактори ризику: Категорія А
детальний та повний опис ризиків, які є іс-
тотними для цінних паперів, щодо яких 
здійснюється публічна пропозиція, для 
оцінки ризику, пов’язаного з цими цінними 
паперами, у розділі, який містить назву 
«Фактори ризику»

3 Інформація про осіб, що є зацікавлени-
ми в публічній пропозиції: 

Категорія В

1) опис будь-яких суттєвих фактів зацікавле-
ності, конфлікту інтересів фізичних та юри-
дичних осіб, що беруть участь у публічній 
пропозиції. Інформація про осіб, що є заці-
кавленими та/або мають конфлікт інтересів 
щодо публічної пропозиції: для фізичних 
осіб - прізвище, ім’я, по батькові та посада 
такої особи, для юридичних осіб: наймену-
вання, місцезнаходження із детальним опи-
сом критерія зацікавленості та/або наявно-
го конфлікту інтересів

2) інформація про причини здійснення публіч-
ної пропозиції, за виключенням випадків 
здійснення публічної пропозиції для цілей 
отримання прибутку. Якщо це можливо, за-
значення прогнозованої суми надходжень, 
розподілених за кожним основним призна-
ченням їх використання і зазначених у по-
рядку пріоритету таких видів використання. 
Якщо на думку емітента очікувані надхо-
дження не будуть достатніми для фінансу-
вання всіх запропонованих способів їх ви-
користання, зазначається сума та джерела 
залучення необхідних коштів. Інформація 
про способи використання залучених ко-
штів, зокрема, якщо вони будуть викорис-
товуватися для придбання активів, відмін-
них від звичайної господарської діяльності 
емітента, для фінансування придбання ін-
ших підприємств, а також для погашення, 
зменшення або звільнення від заборгова-
ності

3) інформація про раніше розміщені облігації 
емітента:

Категорія А
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інформація про облігації емітента (щодо 
кожного випуску) із зазначенням реквізитів 
свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, 
органів, що видали відповідні свідоцтва, 
виду облігацій, кількості облігацій, номі-
нальної вартості облігації, загальної суми 
випуску, форми випуску, форми існування 
відомості про фондові біржі, до лістингу 
яких включені облігації емітента

4 Інформація про облігації підприємств, 
щодо яких здійснюється публічна про-
позиція:

1) дата і номер рішення (протоколу) про здій-
снення публічної пропозиції облігацій під-
приємств; найменування уповноваженого 
органу особи, яка здійснює публічну пропо-
зицію, який прийняв рішення про здійснен-
ня публічної пропозиції підприємств; поря-
док проведення та кількість учасників 
голосування; кількість та відсоток голосів, 
якими приймалось рішення про здійснення 
публічної пропозиції

Категорія В

2) мета використання фінансових ресурсів, 
залучених від розміщення облігацій підпри-
ємств (конкретні обсяги та напрями вико-
ристання, зокрема інформація про об’єкт 
житлового будівництва, яким забезпечуєть-
ся виконання зобов’язань за цільовими об-
лігаціями у разі прийняття рішення про емі-
сію цільових облігацій, виконання 
зобов’язань за якими передбачається 
об’єктами житлового будівництва, для фі-
нансування будівництва яких залучаються 
кошти від фізичних та юридичних осіб че-
рез розміщення облігацій)

Категорія Б

3) джерела погашення та виплати доходу за 
облігаціями підприємств

Категорія Б

4) зобов’язання емітента щодо невикористан-
ня коштів, отриманих при розміщенні облі-
гацій підприємств у рахунок їх оплати, для 
формування і поповнення статутного капі-
талу емітента, а також покриття збитків від 
господарської діяльності шляхом зараху-
вання доходу від продажу облігацій як ре-
зультату поточної господарської діяльності

Категорія А

5) зобов’язання емітента щодо прийняття рі-
шення про емісію акцій шляхом проведення 
конвертації облігацій підприємств (у разі 
прийняття рішення про емісію конвертова-
них облігацій)

Категорія А

6) інформація про облігації підприємств, щодо 
яких здійснюється публічна пропозиція
параметри випуску:
характеристика облігацій підприємств 
(іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; кон-
вертовані; звичайні (незабезпечені)/забез-
печені)

Категорія А

кількість облігацій підприємств Категорія В
номінальна вартість облігації підприємств Категорія В
загальна номінальна вартість випуску облі-
гацій підприємств

Категорія В

серія облігацій підприємств (за наявності) Категорія В
інформація щодо забезпечення облігацій 
підприємств (у разі прийняття рішення про 
публічну пропозицію забезпечених обліга-
цій підприємств):

Категорія Б

вид забезпечення (порука щодо забезпе-
чення виконання зобов’язання стосовно по-
гашення основної суми боргу/погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за 
облігаціями підприємств або гарантія щодо 
погашення основної суми боргу/погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за 
облігаціями або застава щодо забезпечен-
ня виконання зобов’язання стосовно пога-
шення основної суми боргу/погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за 
облігаціями підприємств)
розмір забезпечення
інформація про права, які надаються влас-
никам облігацій підприємств, щодо яких 
здійснюється публічна пропозиція

Категорія Б

інформація про права власників акцій, в які 
мають бути конвертовані облігації підпри-
ємств (у разі емісії конвертованих облігацій 
підприємств)

Категорія Б

5 Порядок публічної пропозиції облігацій 
підприємств та їх оплати 

Категорія В

1) дати початку та закінчення публічної пропо-
зиції облігацій підприємств; адреса, де від-
буватиметься укладення договорів з (пер-
шими) власниками у процесі публічної 
пропозиції облігацій підприємств

2) можливість дострокового закінчення пу-
блічної пропозиції облігацій підприємств (у 
разі якщо на запланований обсяг облігацій 
підприємств укладено договори з (перши-
ми) власниками та облігації підприємств по-
вністю оплачено)

3) дії, що проводяться в разі дострокового за-
кінчення публічної пропозиції облігацій під-
приємств (якщо на запланований обсяг об-
лігацій підприємств укладено договори з 
(першими) власниками та облігації підпри-
ємств повністю оплачено)

4) порядок подання заяв на придбання обліга-
цій підприємств

5) порядок укладання договорів купівлі-
продажу облігацій підприємств

6) строк та порядок оплати облігацій підпри-
ємств, зокрема:
запланована ціна продажу/розміщення 
облігацій підприємств під час публічної 
пропозиції (за номінальною вартістю/з 
дисконтом (нижче номінальної вартості)/
вище номінальної вартості) або критерії 
та/або умови, відповідно до яких визна-
чається така ціна, порядок оприлюднен-
ня інформації про остаточну ціну, за якою 
здійснюється публічна пропозиція обліга-
цій
валюта, у якій здійснюється оплата обліга-
цій підприємств (національна або іноземна 
валюта)
найменування і реквізити банку та номер 
поточного рахунку, на який вноситиметься 
оплата за облігації підприємств (якщо опла-
та облігацій здійснюється у національній 
валюті та іноземній валюті, окремо вказу-
ються номери рахунків у національній та 
іноземній валютах)
строк оплати облігацій підприємств
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7) відомості про андеррайтера (якщо особа, 
що здійснює публічну пропозицію, користу-
ється його послугами щодо розміщення об-
лігацій цього випуску):

Категорія Б

повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, а саме, андеррайтингу
реквізити договору з андеррайтером (но-
мер, дата укладення), істотні умови догово-
ру з андеррайтером

8) відомості про фондову біржу, через яку при-
йнято рішення здійснювати публічну пропо-
зицію облігацій:

Категорія Б

повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з організації торгівлі на 
фондовому ринку

9) реквізити договору із Центральним депози-
тарієм цінних паперів про обслуговування 
випусків цінних паперів (номер, дата укла-
дення)

Категорія Б

10) відомості про особу, визначену на надання 
особі, яка здійснює публічну пропозицію, 
реєстру власників іменних цінних паперів 
(депозитарну установу/Центральний депо-
зитарій цінних паперів):

Категорія Б

повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів
реквізити договору про надання реєстру 
власників іменних цінних паперів (номер, 
дата укладення) (зазначаються у разі скла-
дання такого договору)
номер, серія та дата видачі ліцензії на здій-
снення професійної діяльності на фондово-
му ринку - депозитарної діяльності депози-
тарної установи (зазначаються у разі, якщо 
особою, визначеною на надання емітенту 
реєстру власників іменних цінних паперів, є 
депозитарна установа)

11) строк та порядок повернення внесків, вне-
сених в оплату за облігації підприємств, у 
разі визнання емісії облігацій недійсною

Категорія В

12) строк та порядок повернення внесків, вне-
сених в оплату за облігації підприємств, у 
разі незатвердження у встановлені строки 
результатів емісії облігацій підприємств

Категорія В

13) строк та порядок повернення внесків, вне-
сених в оплату за облігації підприємств, у 
разі відмови від публічної пропозиції обліга-
цій підприємств після початку розміщення 
облігацій

Категорія В

14) порядок ознайомлення із затвердженим 
проспектом облігацій підприємств та зміна-
ми до проспекту облігацій підприємств (у 
разі внесення таких змін)

Категорія В

15) умови та дата закінчення обігу облігацій 
підприємств

Категорія В

16) інформація щодо викупу емітентом обліга-
цій підприємств:

Категорія В

випадки, у яких емітент здійснює 
обов’язковий викуп облігацій
порядок повідомлення власників облігацій 
про здійснення викупу облігацій
порядок встановлення ціни викупу облігацій
строк, у який облігації можуть бути 
пред’явлені їх власниками для викупу

17) порядок виплати відсоткового доходу за об-
лігаціями підприємств (у разі прийняття рі-
шення про емісію відсоткових облігацій під-
приємств):

Категорія В

дати початку і закінчення виплати доходу за 
облігаціями підприємств
заплановані відсотки (або межі, у яких емі-
тент може визначити розмір відсоткового 
доходу за відсотковими облігаціями підпри-
ємств), метод розрахунку та порядок випла-
ти відсоткового доходу, порядок оприлюд-
нення інформації про розмір відсоткового 
доходу за облігаціями підприємств
валюта, у якій здійснюється виплата відсо-
ткового доходу (національна або іноземна 
валюта)
порядок переказу коштів власникам обліга-
цій підприємств з метою забезпечення ви-
плати відсоткового доходу за облігаціями 
підприємств

18) порядок погашення облігацій підприємств: Категорія В
дати початку і закінчення погашення обліга-
цій підприємств
умови та порядок надання товарів (послуг) 
(у разі прийняття рішення про емісію цільо-
вих облігацій підприємств)
порядок виплати номінальної вартості об-
лігації підприємств із зазначенням валюти, 
у якій здійснюється погашення (національ-
на або іноземна валюта) (у разі прийняття 
рішення про емісію відсоткових/дисконтних 
облігацій підприємств), у тому числі поря-
док та умови конвертації конвертованих об-
лігацій підприємств у власні акції емітента 
(для емітентів – акціонерних товариств) із 
зазначенням типу, номінальної вартості та 
кількості акцій цього емітента, в які конвер-
тується кожна облігація із зазначенням кое-
фіцієнта конвертації, та можливості та умо-
ви вибору власником такої облігації форми 
їх погашення
порядок погашення конвертованих обліга-
цій підприємств у випадку неможливості 
проведення конвертації конвертованих об-
лігацій підприємств в акції
можливість дострокового погашення емі-
тентом всього випуску облігацій підпри-
ємств за власною ініціативою (порядок по-
відомлення власників облігацій підприємств 
про прийняття емітентом рішення про до-
строкове погашення випуску облігацій; по-
рядок встановлення ціни дострокового по-
гашення облігацій підприємств; строк, у 
який облігації підприємств мають бути 
пред’явлені для дострокового погашення)
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можливість дострокового погашення облігацій 
підприємств за вимогою їх власників (порядок 
повідомлення власників облігацій підприємств 
про прийняття емітентом рішення про достро-
кове погашення випуску облігацій підпри-
ємств; порядок встановлення ціни достроко-
вого погашення облігацій підприємств; строк, 
у який облігації підприємств можуть бути 
пред’явлені для дострокового погашення)
дії, які проводяться у разі несвоєчасного по-
дання облігацій підприємств для погашення 
(дострокового погашення) випуску облігацій 
підприємств

19) порядок оголошення емітентом дефолту та 
порядок дій емітента в разі оголошення ним 
дефолту

Категорія В

20) інформація про об'єкт житлового будівни-
цтва, яким передбачається виконання 
зобов'язань за цільовими облігаціями (у 
разі розміщення цільових облігацій):

Категорія Б

інформація про власника земельної ділян-
ки або землекористувача, замовника, забу-
довника та підрядника
реквізити правовстановлюючих документів 
на земельну ділянку, на якій розташовано 
об’єкт будівництва, яким забезпечується 
виконання зобов’язань за цільовими обліга-
ціями; реквізити дозволу на будівництво (рі-
шення виконавчого органу відповідної ради 
або місцевої державної адміністрації про 
дозвіл на будівництво об’єкта)
реквізити дозволу на виконання будівель-
них робіт; договору підряду, укладеного між 
замовником і підрядником
реквізити інших документів (проектна, ко-
шторисна, тендерна документація, тендерні 
пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, по-
відомлення, запити, претензії тощо), які 
встановлюють, конкретизують, уточнюють 
або змінюють умови договору підряду (дого-
вірна документація) (у разі якщо для будів-
ництва об’єкта емітент залучає підрядника)
реквізити рішення про затвердження проек-
тної документації
реквізити ліцензії на будівельну діяльність 
(вишукувальні та проектні роботи для бу-
дівництва, зведення несучих та огороджу-
вальних конструкцій, будівництво та мон-
таж інженерних і транспортних мереж)
реквізити договору про пайову участь в про-
ектуванні та будівництві об’єкта житлового 
будівництва, інвестиційного договору, догово-
ру про співробітництво, договору поруки тощо 
(у разі укладання такого договору) (у разі при-
йняття рішення про публічну пропозицію ці-
льових облігацій, виконання зобов’язань за 
якими передбачається об’єктами житлового 
будівництва, для фінансування будівництва 
яких залучаються кошти від фізичних та юри-
дичних осіб через розміщення облігацій)
порядок та умови конвертації конвертова-
них облігацій в акції у разі прийняття рішен-
ня емітентом облігацій про припинення або 
виділ або можливість дострокового пога-
шення таких облігацій

21) додаткова інформація щодо облігацій під-
приємств:

Категорія В

будь-яка додаткова інформація щодо облі-
гацій підприємств, щодо яких здійснюється 
публічна пропозиція

5. Щодо структурного елемента 8 «Зміст документа про цінні 
папери при здійсненні публічної пропозиції облігацій внутрішніх 
місцевих позик» інформація, яка має зазначатися в документі 
про цінні папери, має такі категорії:
№ 
з/п

Інформація Категорія

1 Інформація про відповідальних осіб: Категорія А
1) перелік усіх осіб, відповідальних за інфор-

мацію, зазначену в документі про цінні папе-
ри, із зазначенням прізвища, ім’я, по батько-
ві та посади такої особи

2) підтвердження осіб, відповідальних за доку-
мент про цінні папери, що ними було вжито 
усіх належних заходів для забезпечення до-
стовірності, повноти, правдивості інформа-
ції, яка міститься в документі про цінні папе-
ри і не містить ніяких помилок, здатних 
вплинути на його зміст

2 Інформація про облігації внутрішніх міс-
цевих позик, щодо яких здійснюється пу-
блічна пропозиція:

1) дата і номер рішення про публічну пропози-
цію облігацій (про здійснення запозичення у 
формі емісії облігацій); найменування орга-
ну, який прийняв рішення; порядок прийнят-
тя рішення про публічну пропозицію обліга-
цій внутрішніх місцевих позик

Категорія В

2) мета використання фінансових ресурсів, за-
лучених від розміщення облігацій внутрішніх 
місцевих позик шляхом публічної пропозиції 
(конкретні обсяги та напрями використання)

Категорія Б

3) джерела погашення та виплати доходу за 
облігаціями внутрішніх місцевих позик

Категорія Б

4) інформація щодо облігацій внутрішніх місце-
вих позик, щодо яких здійснюється публічна 
пропозиція
параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/
дисконтні; звичайні (незабезпечені)/забезпе-
чені)

Категорія А

кількість облігацій Категорія В
номінальна вартість облігації Категорія В
загальна номінальна вартість випуску облі-
гацій

Категорія В

серія облігацій (за наявності)
інформація щодо забезпечення облігацій 
внутрішніх місцевих позик (у разі прийняття 
рішення про емісію забезпечених облігацій)

Категорія Б

вид забезпечення (порука/гарантія ризиків 
непогашення основної суми боргу та/або не-
виплати доходу за облігаціями)
розмір забезпечення
відомості про наявність між емітентом та по-
ручителем/гарантом відносин контролю, 
укладених правочинів тощо
інформація про права, які надаються влас-
никам облігацій, щодо яких прийнято рішен-
ня про публічну пропозицію

Категорія В

рівень рейтингової оцінки відповідного ви-
пуску облігацій та емітента облігацій; найме-
нування рейтингового агентства; дата визна-
чення рейтингової оцінки та/або останнього 
її оновлення (за наявності)

Категорія В
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5) порядок публічної пропозиції облігацій вну-
трішніх місцевих позик та їх оплати:

Категорія В

дати початку та закінчення публічної пропо-
зиції облігацій; адреса, де відбуватиметься 
укладення договорів з першими власниками
можливість дострокового закінчення публіч-
ної пропозиції облігацій (якщо на запланова-
ний обсяг облігацій укладено договори з 
першими власниками та облігації повністю 
оплачено)
дії, що проводяться в разі дострокового за-
кінчення публічної пропозиції облігацій (якщо 
на запланований обсяг облігацій укладено 
договори з першими власниками та облігації 
повністю оплачено)
порядок надання заяв на придбання обліга-
цій
порядок укладання договорів купівлі-
продажу облігацій
строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час 
публічної пропозиції (за номінальною 
вартістю/з дисконтом (нижче номінальної 
вартості)/вище номінальної вартості)
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій 
(національна або іноземна валюта)
найменування і реквізити банку та номер по-
точного рахунку, на який вноситиметься опла-
та за облігації (якщо оплата облігацій здій-
снюється у національній валюті та іноземній 
валюті, окремо зазначаються номери рахун-
ків у національній та іноземній валютах)

 строк оплати облігацій
6) відомості про андеррайтера (якщо особа, 

що здійснює публічну пропозицію, користу-
ється його послугами щодо розміщення об-
лігацій цього випуску):

Категорія Б

повне найменування, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку 
- діяльності з торгівлі цінними паперами, а 
саме, андеррайтингу
реквізити договору з андеррайтером (номер, 
дата укладення)

7) відомості про фондову біржу, через яку при-
йнято рішення здійснювати публічну пропо-
зицію облігацій:

Категорія Б

повне найменування, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому рин-
ку  - діяльності з організації торгівлі на фон-
довому ринку

8) реквізити договору із Національним банком 
України про обслуговування випусків цінних 
паперів (номер, дата укладення)

9) відомості про особу, визначену на надання осо-
бі, яка здійснює публічну пропозицію, реєстру 
власників іменних цінних паперів (депозитарну 
установу/Національний банк України):

Категорія Б

повне найменування, код за ЄДРПОУ, міс-
цезнаходження
номери телефонів та факсів

реквізити договору про надання реєстру 
власників іменних цінних паперів (номер, 
дата укладення) (зазначаються у разі скла-
дання такого договору)
номер, серія та дата видачі ліцензії на здій-
снення професійної діяльності на фондово-
му ринку - депозитарної діяльності депози-
тарної установи (зазначаються у разі, якщо 
особою, визначеною на надання емітенту 
реєстру власників іменних цінних паперів, є 
депозитарна установа)

10) строк повернення внесків, внесених в опла-
ту за облігації внутрішніх місцевих позик, у 
разі визнання емісії облігацій недійсною

Категорія В

11) строк повернення внесків, внесених в опла-
ту за облігації внутрішніх місцевих позик, у 
разі незатвердження у встановлені строки 
результатів емісії облігацій внутрішніх місце-
вих позик

Категорія В

12) строк та порядок повернення внесків, внесе-
них в оплату за облігації підприємств, у разі 
відмови від публічної пропозиції облігацій під-
приємств після початку розміщення облігацій

Категорія В

13) умови та дата закінчення обігу облігацій вну-
трішніх місцевих позик:

Категорія В

випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий 
викуп облігацій
порядок повідомлення власників облігацій 
про здійснення викупу облігацій
порядок встановлення ціни викупу облігацій
строк, у який облігації можуть бути 
пред’явлені їх власниками для викупу

14) порядок виплати відсоткового доходу за об-
лігаціями внутрішніх місцевих позик (у разі 
прийняття рішення про публічну пропозицію 
відсоткових облігацій):

Категорія В

адреси місць, дати початку і закінчення ви-
плати доходу за облігаціями
валюта, у якій здійснюється виплата відсо-
ткового доходу (національна або іноземна 
валюта)

15) порядок погашення облігацій внутрішніх міс-
цевих позик:

Категорія В

адреси місць, дати початку і закінчення по-
гашення облігацій
порядок виплати номінальної вартості об-
лігації із зазначенням валюти, у якій здій-
снюється погашення (національна або іно-
земна валюта) (у разі прийняття рішення 
про розміщення відсоткових/дисконтних 
облігацій)
можливість дострокового погашення емітен-
том всього випуску облігацій за власною ініціа-
тивою (порядок повідомлення власників облі-
гацій про прийняття емітентом рішення про 
дострокове погашення випуску облігацій; поря-
док встановлення ціни дострокового погашен-
ня облігацій; строк, у який облігації мають бути 
пред’явлені для дострокового погашення)
можливість дострокового погашення обліга-
цій за вимогою їх власників (порядок повідо-
млення власників облігацій про прийняття 
емітентом рішення про дострокове погашен-
ня випуску облігацій; порядок встановлення 
ціни дострокового погашення облігацій; 
строк, у який облігації можуть бути 
пред’явлені для дострокового погашення)
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дії, які проводяться у разі несвоєчасного по-
дання облігацій для погашення (достроково-
го погашення) випуску облігацій

16) порядок оголошення емітентом дефолту та 
порядок дій емітента в разі оголошення ним 
дефолту

Категорія В

17) інформація про попередні випуски облігацій 
внутрішніх місцевих позик та їх результати (за 
кожним випуском окремо (у разі їх наявності)):

Категорія А

загальний обсяг емісії
дата та номер державної реєстрації випусків
кількість розміщених та кількість погашених 
облігацій
інформація про випадки несплати та несво-
єчасної сплати емітентом доходу за облігаці-
ями та/або сплати не в повному обсязі до-
ходу за облігаціями
інформація про випадки непогашення або не-
своєчасного погашення облігацій, суми боргу

3 Додаткова інформація щодо облігацій 
внутрішніх місцевих позик:

Категорія В

будь-яка додаткова інформація щодо обліга-
цій внутрішніх місцевих позик, щодо яких 
здійснюється публічна пропозиція

6. Щодо структурного елемента 9 «Інформація про поручи-
теля/гаранта при здійсненні публічної пропозиції облігацій під-
приємств та облігацій внутрішньої місцевої позики»

№ 
з/п

Інформація Категорія

1 Інформація щодо забезпечення публіч-
ної пропозиції облігацій:

1) опис виду забезпечення (порука щодо за-
безпечення виконання зобов’язання стосов-
но погашення основної суми боргу / пога-
шення основної суми боргу та виплати 
доходу за облігаціями або гарантія щодо по-
гашення основної суми боргу/погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за 
облігаціями або застава (лише для облігацій 
підприємств) щодо погашення основної 
суми боргу/погашення основної суми боргу 
та виплати доходу за облігаціями)

Категорія Б

2) розмір забезпечення Категорія Б
3) найменування, місцезнаходження, код за 

ЄДРПОУ поручителя(ів) / гаранта(ів), місце 
та дата проведення його (їх) державної реє-
страції

Категорія Б

4) розмір власного капіталу / робочого капіта-
лу поручителя(ів) / гаранта(ів)

Категорія Б

5) реквізити документів, що підтверджують за-
безпечення (гарантія / договір поруки / договір 
застави (лише для облігацій підприємств))

Категорія Б

6) істотні умови договору поруки / гарантії 
(сума забезпечення, строк і порядок вико-
нання договору) або основні положення га-
рантії (гарантійного листа): сума, на яку ви-
дається гарантія, строк і порядок виконання 
або істотні умови договору застави (лише 
для облігацій підприємств), який буде укла-
датися (укладено) емітентом із першими 
власниками у період розміщення (суть, роз-
мір і строк виконання зобов’язання, забез-
печеного заставою, опис предмета застави, 
а також інші умови, які будуть погоджувати-
ся сторонами договору)

Категорія Б

7) відомості про наявність між емітентом та по-
ручителем / гарантом відносин контролю, 
укладених правочинів тощо

Категорія Б

8) фінансова звітність згідно з пунктом 3 глави 
1 поручителя(ів) / гаранта(ів) за два останні 
звітні роки та остання проміжна фінансова 
звітність, що передує даті подання проспек-
ту до реєструвального органу

Категорія Б

9) інформація щодо раніше укладених 
поручителем(ями) / гарантом(ами) / емітен-
том облігацій підприємств договорів поруки 
стосовно забезпечення облігацій (із зазна-
ченням реквізитів таких договорів, предметів 
договорів, найменування емітентів забезпе-
чених облігацій, реєстраційних номерів ви-
пусків, сум забезпечення, строків і порядку 
виконання договорів) / основних положень 
раніше наданих гарантій (гарантійних листів) 
щодо забезпечених облігацій (із зазначен-
ням найменування емітентів забезпечених 
облігацій, реєстраційних номерів випусків, 
сум, на які було надано гарантії, строків і по-
рядку виконання) / договорів застави стосов-
но забезпечення облігацій підприємств (із 
зазначенням реквізитів таких договорів, 
предметів договорів, реєстраційних номерів 
випусків, суті, розміру, строку виконання за-
вдань, забезпечення заставою, опис пред-
мета застави, а також інші умови, які були 
погоджені сторонами договору) договорів за-
стави (лише для облігацій підприємств)

Категорія Б

10) інформація щодо стану фактичного вико-
нання поручителем(ями)/гарантом(ами) / 
емітентом облігацій підприємств своїх 
зобов’язань перед власниками забезпече-
них облігацій за раніше укладеними догово-
рами поруки/наданими гарантіями/догово-
рами застави (лише для облігацій 
підприємств)

Категорія А

11) порядок повідомлення власників забезпече-
них облігацій про зміну поручителя(ів)/
гаранта(ів)

Категорія А

2 Додаткова інформація:
1) інша інформація щодо облігацій, щодо яких 

здійснюється публічна пропозиція
Категорія Б

2) якщо проспект містить застереження чи звіт, 
складені особою-експертом, мають зазначати-
ся ім’я (назва), адреса реєстрації, кваліфікація 
такої особи та характер заінтересованості в 
особі емітента за наявності. Якщо такий звіт 
був складений за запитом емітента, має місти-
тися інформація щодо наслідків включення 
такого застереження або звіту щодо обсягу та 
форми, в якому вони включені, за погоджен-
ням особи, яка відповідальна за зміст цієї час-
тини документа про цінні папери

Категорія Б

3) якщо інформація отримана від третіх осіб, 
має надаватися підтвердження того, що 
така інформація
була точно відтворена і що, наскільки це ві-
домо емітенту, він може підтвердити з ін-
формації, опублікованої такими третіми осо-
бами, що жоден факт не було опущено та не 
могло призвести до того, що відтворена ін-
формація є неточною або такою, що вводить 
в оману, а також зазначається(зазначаються) 
джерело(а) такої інформації

Категорія Б
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Додаток 5
до Положення про здійснення публіч-
ної пропозиції цінних паперів
(пункт 5 глави 3 розділу ІІ)

Погодження емітентом проспекту цінних паперів, 
оформленого оферентом

Надаємо таку інформацію:
Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
номери телефонів та факсів
Перелік усіх частин, розділів проспекту оферента, 
погоджених емітентом
Перелік усіх уповноважених осіб емітента, відпові-
дальних за погодження проспекту оферента: 
прізвища, імена, по батькові, посади працівників / 
посадових осіб емітента
перелік частин, розділів проспекту оферента, пого-
джених працівниками / посадовими особами емітента 
(окремо щодо кожного працівника / посадової особи)
підписи працівників / посадових осіб емітента, від-
повідальних за погодження проспекту оферента, 
керівника емітента 

Додаток 6
до Положення про здійснення публіч-
ної пропозиції цінних паперів
(пункт 2 глави 4 розділу ІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____ - ЗБПП
м. _______  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку _____________________________________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», Положення про порядок здійснення 
публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
21 червня 2018 року № 424, 

УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________ 

(перелік порушень вимог законодавства про цінні папери та/або про 
акціонерні товариства) 

Ураховуючи вищевикладене та на підставі статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»
____________________________________________________ 

(зазначення підстав заборони)
ПОСТАНОВЛЯЄ:

Заборонити  _________________________________________
____________________________________________________ 

(найменування особи / П.І.Б., що надала відповідні документи, та 
емітента цінних паперів)

публічну пропозицію цінних паперів. 
 __________ __________ ____________________

 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)
  М.П. 

Додаток 7
до Положення про здійснення публіч-
ної пропозиції цінних паперів
(підпункт 3 пункту 3 глави 9 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ____ - В
м. _______  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
на підставі ______________ Положення про порядок здійснен-
ня публічної пропозиції цінних паперів, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 21 червня 2018 року № 424, та відповідно до документів, 
наданих
____________________________________________________

(найменування особи, що надала відповідні документи, та емітента 
цінних паперів, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на затвердження проспекту цінних паперів; затвердження змін 
та/або доповнень до проспекту цінних паперів; 

УСТАНОВИЛА:
____________________________________________________ 

(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)
Ураховуючи вищевикладене та на підставі

____________________________________________________ 
(зазначення підстав відмови)

ПОСТАНОВЛЯЄ:
Відмовити  ________________________________________

____________________________________________________ 
(найменування особи / П.І.Б., що надала відповідні документи, та 

емітента цінних паперів)
в затвердженні проспекту цінних паперів; затвердженні змін та/
або доповнень до проспекту цінних паперів. 

 __________ __________ ____________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)
  М.П. 

Додаток 8
до Положення про здійснення 
публічної пропозиції цінних паперів
(підпункт 1 пункту 3 глави 11 
розділу  ІІІ)

Заява про внесення змін до проспекту (базового 
проспекту)

Повне найменування особи / П.І.Б., яка оформлює 
проспект
Статус особи, що оформлює проспект (емітент, 
оферент)
Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія (за наявності) та 
номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовилися від прийняття реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків 
та повідомили про це відповідний контролюючий 
орган) особи, що здійснює публічну пропозицію
Місцезнаходження особи / місце проживання осо-
би, що оформлює проспект
Засоби зв’язку (телефон, факс тощо)
Розмір статутного капіталу емітента
Підстава для внесення змін до проспекту 
Орган особи, яка оформлює проспект, який при-
йняв рішення про внесення змін до проспекту 
Дата і номер рішення про внесення змін до про-
спекту 
Дата реєстрації проспекту або окремих його частин 
(у разі розміщення базового проспекту)
Дата затвердження проспекту реєструвальним ор-
ганом
Дата опублікування проспекту
Спосіб оприлюднення проспекту згідно зі стат-
тею  381 Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок» 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
21.06.2018  м. Київ  № 425

Про затвердження Положення 
про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств та їх обігу 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
19 липня 2018 року за № 843/32295

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні», Закону України від 16 листопада 2017 
року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 
інвестицій емітентами цінних паперів», з метою встановлення 
порядку здійснення емісії облігацій підприємств та їх обігу

Національна комісія 
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про порядок здійснення емісії об-

лігацій підприємств та їх обігу, що додається.
2. Дія цього рішення поширюється на всі товариства, що 

прийняли рішення про емісію облігацій підприємств, з дати на-
брання чинності цим рішенням.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (Хохлова Н.) забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офі-
ційному друкованому виданні Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку.

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Лібанова М.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
21 червня 2018 року № 425

Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 19 липня 2018 року за 
№ 843/32295

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок здійснення емісії облігацій 

підприємств та їх обігу
І. Загальні положення

1. Це Положення установлює порядок здійснення емісії, обі-
гу іменних облігацій підприємств, реєстрації випуску облігацій, 
реєстрації випуску облігацій та затвердження проспекту обліга-
цій, затвердження змін та/або доповнень до проспекту обліга-
цій, погодження змін до рішення про емісію облігацій, реєстра-
ції звіту про результати емісії облігацій в Національній комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі – реєструвальний ор-
ган), надання до реєструвального органу звіту про результати 
погашення та скасування реєстрації випуску цих облігацій.

Це Положення не застосовується до емісії цінних паперів 
іноземними емітентами.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значен-
нях: 

дефолт – одна або декілька обставин, визначених проспек-
том облігацій або рішенням про емісію облігацій підприємств, 
які становлять порушення обов’язків емітента або особи, яка 
надає забезпечення за облігаціями, свідчать про можливість 
такого порушення в майбутньому або завдають шкоди правам 
та/або інтересам власників облігацій та за настання яких влас-
ники облігацій набувають права, визначені проспектом обліга-
цій або рішенням про емісію облігацій таких облігацій. У разі 
відсутності у проспекті облігацій або рішенні про емісію обліга-
цій зазначених обставин ними визначаються обставини щодо 
неспроможності емітента облігацій виплатити власникам облі-
гацій у строк, встановлений проспектом облігацій або рішенням 
про емісію облігацій, відсотковий дохід за облігації та/або по-
гасити частину чи повну вартість облігацій;

дострокове погашення облігацій – сукупність дій емітента та 
власників цінних паперів, що здійснюються в установленому 
цим Положенням порядку на підставі прийнятого емітентом рі-
шення про дострокове погашення та пов’язані з виконанням 
емітентом зобов’язань за облігаціями шляхом виплати власни-
кам таких цінних паперів номінальної вартості та доходу за та-
кими облігаціями (якщо інше не передбачено проспектом облі-
гацій та/або рішенням про емісію облігацій), або постачання 
(надання) товарів (послуг), або конвертації таких облігацій на 
відповідну кількість акцій/виплати номінальної вартості такої 
облігації (для конвертованих облігацій) до настання строків по-
гашення облігацій, передбачених проспектом облігацій та/або 
рішенням про емісію облігацій, та скасування реєстрації випус-
ку облігацій;

емітент облігацій (далі - емітент) - юридична особа - рези-
дент, яка від свого імені розміщує облігації і бере на себе 
зобов’язання, що випливають з умов емісії цих облігацій, перед 
їх власниками;

кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі – ква-
ліфіковані інвестори) – інвестори у фінансові інструменти, які 
володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капі-
талу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень 
щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.

коефіцієнт конвертації – показник, який характеризує спів-
відношення номінальної вартості облігацій, які підлягають кон-
вертації, і номінальної вартості акцій, в які конвертуються ці 
облігації;

конвертовані облігації підприємств - облігації, емісія яких 
здійснюється акціонерним товариством та передбачає 
зобов’язання емітента з виплати доходів, погашення облігацій 
шляхом конвертації таких облігацій на відповідну кількість ак-
цій цього емітента або шляхом виплати номінальної вартості 
такої облігації за вибором власника такої облігації у порядку, 
передбаченому проспектом та/або рішенням про емісію обліга-
цій;

фінансова звітність - звітність (для банків - за відповідними 
формами, що визначені нормативно-правовими актами щодо 
складання фінансової звітності банків України, затвердженими 
постановами Правління Національного банку України, які діяли 
на відповідні звітні дати; для інших юридичних осіб - фінансова 
звітність за відповідними формами, що визначені нормативно-
правовими актами Міністерства фінансів України щодо скла-
дання фінансової звітності юридичних осіб (крім банків), які ді-
яли на відповідні звітні дати), яка складається зі: 

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;
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Терміни «андеррайтинг», «базовий проспект емісії», «відсот-
кові облігації», «викуп цінних паперів», «випуск цінних папе-
рів», «дисконтні облігації», «емісія», «конвертація цінних папе-
рів», «міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів», 
«обіг цінних паперів», «облігація», «облігації підприємств», 
«конвертовані облігації підприємств перший власник», «емісія 
цінних паперів», «розміщення цінних паперів», «проспект цін-
них паперів», «погашення емісійних цінних паперів», «публічна 
пропозиція», «строк обігу облігацій», «цільові облігації», 
«відсот кові облігації», «суттєві зміни», «принцип мовчазної зго-
ди», «особа, яка здійснює управлінські функції» вживаються 
відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок».

3. Облігації можуть існувати виключно у бездокументарній 
формі.

4. Емітент може здійснювати емісію звичайних (незабезпе-
чених) та забезпечених облігацій.

Облігації можуть вважатися забезпеченими, якщо:
емітентом укладаються відповідні договори поруки щодо за-

безпечення виконання зобов’язання стосовно погашення осно-
вної суми боргу/погашення основної суми боргу та виплати до-
ходу за облігаціями;

емітенту видається гарантія щодо погашення основної суми 
боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за об-
лігаціями;

емітентом укладаються відповідні договори застави щодо 
забезпечення виконання зобов’язання стосовно погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми боргу та випла-
ти доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими порукою, якщо емітент 
визначив їх такими в проспекті облігацій та/або рішенні про емі-
сію облігацій та уклав відповідний договір поруки з поручите-
лем про забезпечення виконання зобов'язання щодо погашен-
ня основної суми боргу/погашення основної суми боргу та 
виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими гарантією, якщо емі-
тент визначив їх такими в проспекті облігацій та/або рішенні 
про емісію облігацій та гарант (банк, інша фінансова установа) 
гарантує перед власниками облігацій виконання емітентом 
зобов'язання щодо погашення основної суми боргу/погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями.

Облігації вважаються забезпеченими заставою, якщо емі-
тент визначив їх такими в проспекті облігацій та/або рішенні 
про емісію облігацій та емітентом буде укладено договори за-
стави з першими власниками облігацій у період розміщення 
про забезпечення виконання зобов'язання щодо погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми боргу та випла-
ти доходу за облігаціями.

Емітент повинен враховувати, що розмір забезпечення, 
отриманого від поручителя(ів), гаранта(ів), з урахуванням рані-
ше наданих ним порук та/або гарантій не має перевищувати 
розміру власного капіталу такого(их) поручителя(ів), 
гаранта(ів). 

Емітент повинен вживати заходів щодо безперервності за-
безпечення облігацій відповідно до умов проспекту облігацій 
та/або рішення про емісію облігацій до дати виконання 
зобов’язань перед їх власниками у повному обсязі шляхом 
укладання/переукладання відповідних договорів (отримання 
гарантії).

Особа, яка надає забезпечення за відповідним випуском 
цінних паперів, відповідає за включення до проспекту облігацій 
та/або рішення про емісію облігацій недостовірних відомостей, 
які стосуються наданого забезпечення.

5. Емітент може здійснювати емісію відсоткових, цільових та 
дисконтних облігацій:

1) емітент облігацій підприємств має право розміщувати від-
соткові та/або дисконтні облігації на суму, яка з урахуванням 
суми випусків незабезпечених облігацій цього самого емітента, 

реєстрація яких не скасована на дату прийняття рішення про 
розміщення облігацій, не перевищує трикратного розміру влас-
ного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з 
цією метою третіми особами у разі розміщення забезпечених 
відсоткових та/або дисконтних облігацій;

2) емітент відсоткових облігацій повинен виплачувати відсо-
тковий дохід за облігаціями в розмірі та в строк, що встановле-
ні проспектом та/або рішенням про емісію таких облігацій. 

Відсотковий дохід за облігаціями, номінальна вартість яких 
визначена в іноземній валюті, виплачується в іноземній валюті, 
у якій виражена номінальна вартість цих облігацій, з урахуван-
ням законодавства про валютне регулювання або в національ-
ній валюті в порядку, встановленому рішенням про емісію об-
лігацій та/або проспектом облігацій; 

3) загальна номінальна сума емісії цільових облігацій, вико-
нання зобов’язань за якими передбачається об’єктами житло-
вого будівництва, для фінансування будівництва яких залуча-
ються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення 
облігацій, не може перевищувати вартість будівництва об’єкта, 
яким передбачається виконання зобов’язань за цільовими об-
лігаціями, за затвердженою проектною документацією.

Емісію цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта 
(частини об’єкта) житлового будівництва, може здійснювати 
юридична особа, яка згідно із законодавством має право на ви-
конання функцій замовника будівництва такого об’єкта, або 
юридична особа, що уклала договір участі у будівництві житла 
з органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання, що мають право власності, оренди чи постійного корис-
тування земельною ділянкою, на якій буде розташовано об’єкт 
житлового будівництва, яким забезпечуватиметься виконання 
зобов’язань за цільовими облігаціями. Строк, на який укладено 
договір оренди земельної ділянки, має бути не меншим, ніж 
строк виконання будівельних робіт згідно з проектною докумен-
тацією та здачі об’єкта житлового будівництва в експлуатацію.

Інвестування та фінансування спорудження об’єктів житлово-
го будівництва, що здійснюється з використанням недержавних 
коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, крім випадків, 
передбачених законодавством, шляхом емісії облігацій допуска-
ються лише в разі здійснення емісії цільових облігацій підпри-
ємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом 
передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва.

6. Емітентом конвертованих облігацій може бути лише акці-
онерне товариство.

Емітент конвертованих облігацій підприємств може здійсню-
вати емісію виключно іменних облігацій.

Обов’язковою умовою конвертації є обмін облігацій, що під-
лягають конвертації, на цілу кількість акцій, в які конвертуються 
ці облігації, для кожного інвестора.

7. Відсоткова ставка за відсотковими облігаціями може бути 
фіксованою або плаваючою.

Якщо відсоткова ставка є фіксованою, конкретний розмір 
цієї ставки визначається в рішенні про емісію облігацій та/або в 
проспекті облігацій.

Якщо відсоткова ставка є плаваючою, в рішенні про емісію 
облігацій та/або в проспекті облігацій визначається порядок її 
розрахунку за відповідною формулою або визначається упо-
вноважений орган емітента та мінімальний і максимальний 
розмір відсоткової ставки, який такий уповноважений орган 
може визначити. 

8. Стосовно кожної емісії облігацій емітент приймає окреме 
рішення про емісію облігацій.

9. Рішення про емісію облігацій підприємств, крім конверто-
ваних облігацій, приймається органом управління емітента, по-
вноваження якого підтверджуються установчими документами 
емітента.

Рішення про емісію конвертованих облігацій приймається 
тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.
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Емітент повинен надавати інвестору засвідчену копію рішен-
ня про емісію на його запит, а також останню складену фінан-
сову звітність за звітний період, який передував кварталу, в 
якому до емітента звернувся інвестор.

10. Послідовність дій емітента, що спрямовані на реєстра-
цію випуску облігацій у реєструвальному органі, їх розміщення 
серед інвесторів в цінні папери здійснюються в порядку, вста-
новленому цим Положенням. 

Емісія облігацій здійснюється емітентом самостійно або че-
рез андеррайтера, що уклав з емітентом договір про андеррай-
тинг.

У процесі емісії облігацій договори з першими власниками 
щодо відчуження облігацій укладаються до дати, визначеної 
рішенням про емісію цінних паперів, але не пізніше двох міся-
ців з дати початку розміщення облігацій, визначеної рішенням 
про емісію таких облігацій, крім випадку здійснення публічної 
пропозиції. У такому випадку договори з першими власниками 
укладаються не пізніше дати втрати чинності проспекту обліга-
цій, а у разі здійснення публічної пропозиції без оформлення 
проспекту – не пізніше дванадцяти місяців з дати включення 
публічної пропозиції до переліку публічних пропозицій. 

11. У разі емісії облігацій їх розміщення здійснюється серед 
заздалегідь визначеного кола осіб, кількість некваліфікованих 
інвесторів серед яких не може дорівнювати або перевищувати 
150 осіб, крім випадку здійснення публічної пропозиції емітен-
том у процесі емісії.

12. У процесі емісії облігацій може здійснюватись публічна 
пропозиція.

Публічна пропозиція облігацій в процесі їх емісії здійснюєть-
ся виключно за умови:

1) оприлюднення проспекту, затвердженого реєструвальним 
органом, якщо інше не встановлено законодавством;

2) виконання вимог статті 29 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок»;

3) реєстрації випуску облігацій відповідно до вимог цього 
Положення.

Здійснення публічної пропозиції облігацій емітентом у про-
цесі їх емісії можливе лише за умови дійсності проспекту відпо-
відно до вимог нормативно-правового акта реєструвального 
органу щодо здійснення публічної пропозиції.

13. Кожен інвестор в облігації має оплатити вартість обліга-
цій у повному обсязі до дати затвердження результатів емісії 
відповідного випуску облігацій.

14. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації реєстру-
вальним органом звіту про результати емісії облігацій та видачі 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

15. Перехід права власності на облігації емітента до іншої 
особи не є підставою для звільнення емітента від виконання 
зобов’язань, що підтверджуються облігацією.

16. Під час обігу облігацій власник облігацій має право звер-
нутися до емітента з пропозицією/вимогою викупити оплачені 
власником облігації.

Емітент зобов’язаний здійснити викуп облігацій у їх власни-
ків у випадках, що визначені у проспекті облігацій та/або рішен-
ні про емісію облігацій як випадки обов’язкового викупу обліга-
цій. При цьому проспект облігацій та/або рішення про емісію 
облігацій має містити порядок викупу облігацій, зокрема поря-
док прийняття рішення про викуп облігацій у їх власників, по-
рядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу 
облігацій, порядок встановлення ціни викупу облігацій і строк, 
протягом якого облігації можуть бути пред’явлені їх власниками 
для викупу. 

17. У разі якщо рішення про емісію облігацій (проспект облі-
гацій) передбачає проведення загальних зборів власників об-
лігацій, у ньому визначаються:

порядок скликання та проведення загальних зборів власни-
ків облігацій;

компетенція загальних зборів власників облігацій;

випадки проведення зборів власників облігацій;
права власників облігацій.
18. Визнання реєструвальним органом емісії облігацій недо-

бросовісною, тимчасове зупинення та поновлення розміщення 
облігацій, а також визнання емісії облігацій недійсною відбува-
ються відповідно до нормативно-правового акта реєструваль-
ного органу, що встановлює порядок визнання емісії цінних па-
перів недобросовісною та недійсною.

19. Кваліфікованими інвесторами є:
1) міжнародні фінансові організації;
2) іноземні держави та їх центральні банки;
3) держава Україна в особі уповноважених нею органів дер-

жавної влади, Національний банк України;
4) професійні учасники ринку цінних паперів, банки та стра-

хові компанії;
5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством 

іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких 
критеріїв:

підсумок балансу становить не менше 20 мільйонів євро по 
курсу Національного банку України станом на день останньої 
річної звітності;

річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за 
останній фінансовий рік становить не менше 40 мільйонів євро 
по курсу Національного банку України станом на день остан-
ньої річної звітності;

власні кошти становлять не менше 2 мільйонів євро по курсу 
Національного банку України станом на день останньої річної 
звітності.

ІІ. Порядок здійснення емісії облігацій
1. Облігації підприємств розміщуються юридичними особа-

ми тільки після повної сплати свого статутного капіталу.
Гранична сума, на яку емітент облігацій має право розміщу-

вати облігації, установлюється законодавством України.
Не допускається розміщення облігацій для формування і по-

повнення статутного капіталу емітента, а також покриття збит-
ків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу 
від продажу облігацій як результату поточної господарської ді-
яльності.

2. Облігація має номінальну вартість, визначену в націо-
нальній валюті, кратну 1 гривні, а якщо це передбачено про-
спектом облігацій (рішенням про емісію облігацій), - в іноземній 
валюті, кратну одиниці такої іноземної валюти.

3. Продаж облігацій здійснюється в національній валюті, а 
якщо це передбачено законодавством та проспектом або рі-
шенням про емісію відповідного випуску облігацій, - в іноземній 
валюті.

Протягом установленого в рішенні про емісію облігацій, про-
спекті облігацій та змінах до проспекту облігацій (у разі оформ-
лення проспекту для здійснення публічної пропозиції в процесі 
їх емісії та у разі внесення таких змін) строку розміщення учас-
ники такого розміщення подають заяву, укладають договір 
купівлі-продажу облігацій. Кожен інвестор у цінні папери має 
оплатити вартість облігацій у повному обсязі до дати затвер-
дження результатів емісії облігацій.

4. Емісія облігацій серед заздалегідь визначеного кола осіб 
без здійснення публічної пропозиції здійснюється за такими 
етапами:

1) прийняття органом (особою) емітента, уповноваженим 
приймати такі рішення, рішень про:

емісію облігацій;
визначення за потреби органу емітента (виконавчого органу, 

наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому нада-
ються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;
зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;
внесення змін до рішення про емісію облігацій;
визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими об-

лігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій;
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прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення 
облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укла-
дено договори з першими власниками та облігації повністю 
оплачено);

затвердження результатів емісії облігацій; 
затвердження звіту про результати емісії облігацій;
прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;
прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;
прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення 

конвертації облігацій існуючого випуску;
затвердження результатів конвертації облігацій;
прийняття рішення про відмову від проведення конвертації 

облігацій;
прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
прийняття рішення про продовження строків обігу та пога-

шення облігацій;
повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі 

визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені 
законодавством строки результатів емісії облігацій органом 
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі 
прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; 

визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються 
повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення 
розміщення облігацій у процесі їх емісії;

2) прийняття уповноваженим органом емітента у разі потре-
би рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення об-
лігацій;

3) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
4) подання до реєструвального органу заяви, рішення про 

емісію облігацій і всіх необхідних документів для реєстрації ви-
пуску облігацій;

5) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій та 
видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску обліга-
цій;

6) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів 
договору про обслуговування випусків облігацій (за відсутності 
такого договору);

7) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного 
номера;

8) надання Центральному депозитарію цінних паперів копії 
рішення про емісію облігацій та оформлення і депонування 
тимчасового глобального сертифіката в Центральному депози-
тарії цінних паперів;

9) розкриття публічним акціонерним товариством інформа-
ції, що міститься в рішенні про емісію, шляхом оприлюднення у 
спосіб, встановлений законодавством, не пізніше 3 робочих 
днів після реєстрації реєструвальним органом випуску обліга-
цій.

10) розміщення облігацій;
11) затвердження результатів емісії облігацій органом емі-

тента, уповноваженим приймати таке рішення;
12) затвердження звіту про результати емісії облігацій упо-

вноваженим органом емітента;
13) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхід-

них документів для реєстрації звіту про результати емісії облі-
гацій;

14) реєстрація реєструвальним органом звіту про результа-
ти емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій, анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій;

15) оформлення та депонування глобального сертифіката в 
Центральному депозитарії цінних паперів;

16) оприлюднення публічним акціонерним товариством зві-
ту про результати емісії облігацій у спосіб, визначений Законом 
України «Про цінні папери та фондовий ринок», не пізніше  
3 робочих днів після реєстрації цього звіту реєструвальним  
органом. 

5. Емісія облігацій із здійсненням публічної пропозиції здій-
снюється за такими етапами:

1) прийняття органом (особою) емітента, уповноваженим 
приймати такі рішення, рішень про:

емісію облігацій із здійсненням публічної пропозиції обліга-
цій;

визначення за потреби органу емітента (виконавчого органу, 
наглядової ради), якщо це не визначено статутом, якому нада-
ються повноваження щодо:

залучення до розміщення андеррайтера;
оформлення проспекту облігацій, додатків до проспекту об-

лігацій;
оформлення публічної пропозиції облігацій;
зміни дат початку та закінчення дії публічної пропозиції;
внесення змін та/або доповнень до проспекту облігацій, до-

датків до проспекту облігацій;
внесення змін до рішення про емісію облігацій;
визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими об-

лігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій 
та/або проспектом облігацій (у разі оформлення проспекту);

визначення ціни розміщення облігацій відповідно до критері-
їв та/або умов, відповідно до яких визначається остаточна ціна 
розміщення (за відсутності ціни розміщення у проспекті обліга-
цій у разі його оформлення);

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення 
облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укла-
дено договори з першими власниками та облігації повністю 
оплачено);

затвердження результатів емісії облігацій; 
затвердження звіту про результати емісії облігацій;
прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;
прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;
прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення 

конвертації облігацій існуючого випуску;
затвердження результатів конвертації облігацій;
прийняття рішення про відмову від проведення конвертації 

облігацій;
прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
прийняття рішення про продовження строків обігу та пога-

шення облігацій;
повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі 

визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені 
законодавством строки результатів емісії облігацій органом 
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі 
прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; 

визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються 
повноваження здійснювати дії щодо забезпечення проведення 
розміщення облігацій у процесі їх емісії;

2) прийняття уповноваженим органом емітента у разі потре-
би рішення про залучення андеррайтера(ів) до розміщення об-
лігацій;

3) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
4) подання заяви, рішення про емісію облігацій і всіх необ-

хідних документів для реєстрації випуску облігацій та затвер-
дження проспекту облігацій (у разі оформлення проспекту об-
лігацій) до реєструвального органу;

5) реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, 
випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій (у разі 
оформлення такого проспекту), видача тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску облігацій;

6) оприлюднення емітентом затвердженого проспекту облі-
гацій шляхом та у строки, визначені статтею 381 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» (у разі оформлення 
проспекту);

7) оприлюднення емітентом не пізніше наступного робочого 
дня у спосіб, визначений для оприлюднення проспекту, повідо-
млення про те, яким чином оприлюднено проспект і де з ним 
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можна ознайомитися потенційним інвесторам (у разі оформ-
лення проспекту);

8) укладення з Центральним депозитарієм цінних паперів 
договору про обслуговування випусків цінних паперів;

9) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного 
номера; 

10) оформлення та депонування тимчасового глобального 
сертифіката в Центральному депозитарії цінних паперів;

11) подання до реєструвального органу документів про здій-
снення публічної пропозиції;

12) оприлюднення емітентом публічної пропозиції у спосіб, 
передбачений статтею 381 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок»;

13) розміщення облігацій шляхом здійснення публічної про-
позиції;

14) затвердження результатів емісії облігацій органом емі-
тента, уповноваженим приймати таке рішення;

15) затвердження звіту про результати емісії облігацій упо-
вноваженим органом емітента;

16) подання до реєструвального органу заяви і всіх необхід-
них документів для реєстрації звіту про результати емісії облі-
гацій;

17) реєстрація реєструвальним органом звіту про результа-
ти емісії облігацій та видача свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій, анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій;

18) оформлення та депонування глобального сертифіката в 
Центральному депозитарії цінних паперів;

19) оприлюднення звіту про результати емісії облігацій у 
спосіб, визначений Законом України «Про цінні папери та фон-
довий ринок», не пізніше 3 робочих днів після реєстрації цього 
звіту реєструвальним органом. 

6. Юридична особа може здійснити емісію облігацій для пе-
реведення своїх зобов’язань в облігації, при цьому:

1) емісія облігацій та реєстрація випуску облігацій реєстру-
вальним органом здійснюються відповідно до цього Положення 
з урахуванням особливостей, передбачених цим пунктом;

2) емісія облігацій для переведення зобов’язань юридичної 
особи може бути здійснена виключно щодо грошових 
зобов’язань цієї юридичної особи, крім зобов’язань з виплати 
заробітної плати, а також зобов’язань щодо сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхуван-
ня, податків і зборів (обов’язкових платежів);

3) емісія облігацій для переведення зобов’язань юридичної 
особи може бути здійснена за умови отримання письмової зго-
ди кредиторів, зобов’язання юридичної особи перед якими бу-
дуть переведені в облігації. Рішення про надання згоди при-
ймається кожним кредитором (уповноваженим органом 
кредитора, якщо кредитор є юридичною особою) окремо, якщо 
інше не передбачено законодавством;

4) для переведення зобов’язань в облігації уповноважений 
орган юридичної особи приймає рішення про емісію облігацій.

Рішення про емісію облігацій з метою переведення 
зобов’язань юридичної особи в облігації може прийматися за 
умови відсутності мораторію на задоволення вимог кредиторів 
або у разі, якщо таке переведення зобов’язань передбачено 
планом санації.

Загальна номінальна вартість випуску облігацій має бути не 
більшою, ніж розмір зобов’язань юридичної особи, на переве-
дення яких в облігації дали згоду його кредитори. Склад та роз-
мір зобов’язань юридичної особи визначаються на дату при-
йняття рішення про емісію облігацій.

До переліку осіб, серед яких емітент має намір розмістити 
облігації, можуть бути включені лише кредитори юридичної 
особи, що дали письмову згоду на переведення зобов’язань 
цієї юридичної особи в облігації. До такого переліку не може 
бути включено більше ніж 149 кредиторів;

5) розміщення й оплата облігацій здійснюються за номіналь-

ною вартістю шляхом укладення між юридичною особою (емі-
тентом) і його кредиторами (учасниками розміщення) договорів 
про заміну первісного зобов’язання зобов’язанням за облігаці-
ями (новацію);

6) зобов’язання юридичної особи перед кредитором, для пе-
реведення яких прийнято рішення про розміщення облігацій, 
вважаються припиненими за умови набуття кредитором права 
власності на облігації з дати реєстрації звіту про результати 
емісії облігацій;

7) реєстрація звіту про результати емісії облігацій здійсню-
ється з урахуванням вимог глав 1, 6 розділу ІІІ цього Положення. 
При цьому документом, який підтверджує оплату першими 
власниками 100 відсотків вартості розміщених облігацій, є до-
говір про заміну первісного зобов’язання зобов’язанням за об-
лігаціями (новацію) та відповідні акти звірки.

7. Перехід права власності на облігації від першого власника 
до емітента у період після закінчення строку розміщення облі-
гацій та до дати реєстрації реєструвальним органом звіту про 
результати емісії облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій дозволяється у разі:

незатвердження уповноваженим органом емітента в уста-
новлені законодавством строки результатів емісії облігацій;

визнання емісії недійсною;
відмови реєструвального органу в реєстрації звіту про ре-

зультати емісії облігацій.
8. У разі прийняття реєструвальним органом рішення про 

визнання емісії облігацій недійсною протягом етапів, передба-
чених підпунктами 10 - 12 пункту 4, підпунктами 13 - 15 пункту 
5 цього розділу, емітент (уповноважений орган емітента):

персонально повідомляє перших власників облігацій про ви-
знання емісії облігацій недійсною;

повертає першим власникам внески, внесені ними як плата 
за облігації, емісія яких визнана недійсною, в порядку та строк, 
визначені рішенням про емісію облігацій, проспектом облігацій 
(у разі його оформлення), але не більше шести місяців з дати 
прийняття рішення про визнання емісії облігацій недійсною.

9. У разі прийняття рішення про відмову від емісії облігацій 
після початку розміщення облігацій емітент (уповноважений 
орган емітента):

протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про від-
мову від емісії оприлюднює інформацію про відмову від емісії 
облігацій в загальнодоступній інформаційній базі даних реє-
струвального органу про ринок цінних паперів та на власному 
веб-сайті або персонально повідомляє осіб, які відповідно до 
рішення про емісію облігацій є учасниками такого розміщення, 
про відмову від емісії облігацій;

зупиняє розміщення облігацій (якщо відповідне рішення при-
йнято до дати закінчення розміщення облігацій, визначеної рі-
шенням про емісію облігацій, проспектом облігацій (у разі його 
оформлення));

повертає першим власникам внески, внесені ними як плата 
за облігації, в порядку та строк, визначені рішенням про емісію 
облігацій, проспектом облігацій (у разі його оформлення), але 
не пізніше 30 календарних днів з дати прийняття рішення про 
відмову від емісії;

подає до реєструвального органу заяву та всі необхідні до-
кументи для реєстрації звіту про результати емісії облігацій та 
скасування реєстрації випуску облігацій.

10. У разі незатвердження в установлені Законом України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» строки результатів емі-
сії облігацій органом емітента, уповноваженим приймати рі-
шення про затвердження результатів емісії облігацій, емітент:

персонально повідомляє перших власників облігацій протя-
гом 5 робочих днів;

повертає першим власникам внески, внесені ними як плата 
за облігації, в порядку та строк, визначені рішенням про емісію 
облігацій, проспектом облігацій (у разі його оформлення), але 
не більше шести місяців з дати закінчення розміщення обліга-
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цій, визначеної рішенням про емісію облігацій, проспектом об-
лігацій (у разі його оформлення);

подає до реєструвального органу заяву та всі необхідні до-
кументи для скасування реєстрації випуску облігацій та анулю-
вання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску обліга-
цій.

ІІІ. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску та 
затвердження проспекту облігацій підприємств, реєстра-

ція звіту про результати емісії облігацій 
1. Порядок реєстрації випуску облігацій, реєстрації 

випуску та затвердження проспекту, затвердження змін 
та/або доповнень до проспекту емісії облігацій, погоджен-

ня змін до рішення про емісію облігацій та реєстрації 
звіту про результати емісії облігацій

1. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску та за-
твердження проспекту облігацій, затвердження змін та/або до-
повнень до проспекту облігацій, погодження змін до рішення 
про емісію облігацій та реєстрація звіту про результати емісії 
облігацій здійснюються реєструвальним органом.

2. Реєстрація випуску облігацій, реєстрація випуску облігацій 
та затвердження проспекту облігацій, затвердження змін та/
або доповнень до проспекту облігацій, погодження змін до рі-
шення про емісію облігацій та реєстрація звіту про результати 
емісії є підставою для внесення відповідної інформації до 
Державного реєстру випусків цінних паперів.

3. Реєстрація реєструвальним органом випуску облігацій, за-
твердження проспекту облігацій не може розглядатися як га-
рантія їх вартості. Реєструвальний орган відповідає лише за 
повноту інформації, що міститься у рішенні про емісію цінних 
паперів, у документах, які подаються для затвердження про-
спекту, та за її відповідність вимогам законодавства.

Емітент відповідає за достовірність відомостей, наведених у 
документах, що подаються до реєструвального органу для ре-
єстрації випуску цінних паперів.

Емітент відповідає за достовірність відомостей, наведених у 
документах, що подаються для затвердження проспекту.

4. У разі оформлення емітентом проспекту облігацій реє-
страція випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій 
здійснюються реєструвальним органом одночасно.

5. Реєструвальний орган:
1) здійснює реєстрацію випуску облігацій (без здійснення пу-

блічної пропозиції) або відмовляє у відповідній реєстрації про-
тягом 25 робочих днів після надходження заяви, рішення про 
емісію облігацій і всіх необхідних документів для реєстрації ви-
пуску облігацій;

2) здійснює реєстрацію випуску облігацій, реєстрацію випус-
ку облігацій та затвердження проспекту облігацій (у разі здій-
снення публічної пропозиції облігацій) або відмовляє у відпо-
відній реєстрації (затвердженні) після надання всіх необхідних 
документів протягом:

20 робочих днів;
10 робочих днів - у разі, якщо в емітента наявні цінні папери, 

допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася пу-
блічна пропозиція таких цінних паперів.

3) здійснює реєстрацію звіту про результати емісії облігацій 
або відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів з дати 
отримання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації 
звіту про результати емісії облігацій;

4) повертає у передбачений підпунктами 1-3 цього пункту 
строк документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в 
повному обсязі або з порушенням встановлених реєструваль-
ним органом вимог до їх оформлення. 

6. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу 
реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску та затверджен-
ня проспекту облігацій.

7. Після реєстрації випуску облігацій, затвердження про-
спекту облігацій та реєстрації випуску облігацій емітенту вида-
ється тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 

(додаток 1), яке є підставою для присвоєння облігаціям міжна-
родного ідентифікаційного номера, укладення з Центральним 
депозитарієм цінних паперів договору про обслуговування ви-
пусків цінних паперів, оформлення та депонування тимчасово-
го глобального сертифіката.

8. Після реєстрації випуску облігацій, щодо яких емітентом 
прийнято рішення про емісію облігацій без здійснення публіч-
ної пропозиції, уповноважена особа реєструвального органу 
протягом 3 робочих днів надає Центральному депозитарію цін-
них паперів перелік осіб, які відповідно до рішення про емісію 
облігацій є учасниками розміщення, та розпорядження про за-
борону здійснення переказу облігацій з рахунку в цінних папе-
рах емітента на рахунки в цінних паперах депозитарних уста-
нов для подальшого зарахування депозитарними установами 
прав на ці облігації на рахунки в цінних паперах депонентів, які 
не визначені рішенням про емісію облігацій як учасники такого 
розміщення (додаток 2).

9. Затвердження змін та/або доповнень до проспекту обліга-
цій, оформлених у вигляді додатків, здійснюється у порядку, 
встановленому нормативно-правовим актом реєструвального 
органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів.

10. Реєструвальний орган протягом 7 робочих днів з дати 
отримання заяви та всіх необхідних документів для погоджен-
ня змін до рішення про емісію облігацій:

1) здійснює погодження зміни до рішення про емісію обліга-
цій або відмовляє в погодженні;

2) повертає документи без розгляду.
11. Одночасно з реєстрацією звіту про емісію облігацій реє-

струвальний орган видає емітенту свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій (додаток 3) на суму, що відповідає загальній 
номінальній вартості розміщених облігацій, та анулює тимчасо-
ве свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій.

12. Реєструвальний орган не пізніше наступного робочого 
дня з дати видачі тимчасового свідоцтва / свідоцтва про реє-
страцію випуску облігацій забезпечує направлення електро-
нних копій тимчасового свідоцтва/свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій та інших документів до Центрального депози-
тарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта 
реєструвального органу щодо порядку обміну електронними 
документами реєструвального органу та Центрального депози-
тарію цінних паперів.

13. Датою отримання документів є дата реєстрації таких до-
кументів, наданих у паперовій формі, у відповідному підрозділі 
реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхід-
ної кореспонденції. 

Документи в електронній формі додаються до документів, 
наданих у паперовій формі. Відповідальність за відповідність 
інформації, яка міститься в документах, наданих в електронній 
формі, та інформації, яка міститься в документах, наданих в 
паперовій формі, несе емітент.

14. У разі якщо рішення про емісію облігацій, зміни до рішен-
ня про емісію облігацій, звіт про результати емісії облігацій та/
або інші подані документи не відповідають вимогам законодав-
ства, та/або містять неповну, недостовірну інформацію, та/або 
містять розбіжності між своїми положеннями, реєструвальний 
орган невідкладно, але не пізніше завершення передбачених 
пунктами 5, 10 цієї глави строків розгляду документів інформує 
заявника про зазначені виявлені факти та чітко визначає зміни, 
доповнення та/або пояснення, які необхідно подати у зв’язку з 
цим. У такому разі розрахунок строків, передбачених пунктами 
5, 10 цієї глави, розпочинається спочатку з дня отримання реє-
струвальним органом запитуваних відповідно до цього пункту 
документів та/або пояснень.

Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку відо-
мостей, що містяться в поданих документах. До закінчення вста-
новленого для реєстрації/затвердження/погодження строку реє-
струвальний орган може затребувати надання додаткових 
документів, які підтверджують дані, наведені в документах. 
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15. Затверджені проспект облігацій, зміни та/або доповне-
ння до проспекту облігацій, оформлені у вигляді додатків до 
проспекту, засвідчуються підписом уповноваженої особи реє-
струвального органу, штампом «ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою 
реєструвального органу. Зареєстрований звіт про результати 
емісії облігацій засвідчується підписом уповноваженої особи 
реєструвального органу, штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і пе-
чаткою реєструвального органу.

Погоджені зміни до рішення про емісію облігацій засвідчу-
ються підписом уповноваженої особи реєструвального органу, 
штампом «ПОГОДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу. 

Один примірник затвердженого проспекту облігацій, змін та/
або доповнень до проспекту облігацій, оформлених у вигляді 
додатка до проспекту, погоджених змін до рішення про емісію 
облігацій, зареєстрованого звіту про результати емісії облігацій 
після затвердження/погодження/реєстрації повертається емі-
тенту.

16. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій видається 
емітенту одночасно з примірником зареєстрованого звіту про 
результати емісії облігацій.

17. За письмовим зверненням емітента, поданим до реє-
струвального органу до прийняття реєструвальним органом 
рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску об-
лігацій, рішення про реєстрацію випуску облігацій та затвер-
дження проспекту облігацій або відмову в реєстрації випуску 
облігацій та затвердженні проспекту облігацій, рішення про за-
твердження або відмову в затвердженні змін та/або доповнень 
до проспекту облігацій, рішення про погодження або відмову в 
погодженні змін до рішення про емісію облігацій, рішення про 
реєстрацію або відмову в реєстрації звіту про результати емісії 
облігацій, реєструвальний орган може повернути всі докумен-
ти, подані для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску 
облігацій та затвердження проспекту облігацій, затвердження 
змін та/або доповнень до проспекту облігацій, погодження змін 
до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результа-
ти емісії облігацій, на доопрацювання.

18. Підставами для повернення емітентові без розгляду до-
кументів, що подані для реєстрації випуску облігацій, є:

подання документів не в повному обсязі;
подання документів, оформлених з порушенням вимог цьо-

го Положення.
19. Підставами для відмови в реєстрації випуску обліга-

цій є:
невідповідність поданих документів вимогам законодав-

ства;
наявність розбіжностей між різними положеннями поданих 

документів, недостовірності та/або неповноти інформації у по-
даних документах;

порушення встановленого законодавством порядку при-
йняття рішення про емісію цінних паперів;

визнання емісії облігацій недобросовісною;
якщо місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприєм-
ців та громадських формувань (далі - Єдиний державний ре-
єстр) є тимчасово окупована територія України або територія 
проведення антитерористичної операції.

У разі здійснення емісії облігацій шляхом публічної пропо-
зиції затвердження проспекту облігацій здійснюється одночас-
но та за умови реєстрації випуску облігацій.

20. Підставами для відмови у погодженні змін до рішення 
про емісію облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам законодав-
ства;

наявність розбіжностей між різними положеннями поданих 
документів, недостовірності та/або неповноти інформації у по-
даних документах.

21. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результа-
ти емісії облігацій є:

порушення вимог законодавства щодо емісії цінних паперів, 
зокрема порушення встановленого порядку прийняття рішення 
про затвердження результатів емісії;

визнання емісії облігацій недобросовісною;
встановлення невідповідності поданих документів вимогам 

законодавства.
22. Повідомлення емітента про прийняте реєструвальним 

органом рішення щодо реєстрації випуску облігацій, реєстрації 
випуску облігацій та затвердження проспекту облігацій, пого-
дження змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту 
про результати емісії облігацій здійснюється засобами телеко-
мунікаційного зв’язку.

Повідомлення про відмову в реєстрації випуску облігацій, ре-
єстрації випуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій, 
погодженні змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту 
про результати емісії облігацій, скасуванні реєстрації випуску об-
лігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску облігацій доводиться до відома емітента письмово шля-
хом направлення емітенту розпорядження про відмову в 
реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облігацій та за-
твердженні проспекту облігацій, погодженні змін до рішення про 
емісію облігацій, реєстрації звіту про результати емісії облігацій, 
скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тимчасо-
вого свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій (додаток 4), яке 
має містити обґрунтовані підстави відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що 
подані для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску об-
лігацій та затвердження проспекту облігацій, погодження змін 
до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту про результа-
ти емісії облігацій доводиться до емітента письмово шляхом 
направлення емітенту відповідного листа, що містить обґрун-
товані підстави залишення документів без розгляду.

23. У разі відмови в реєстрації випуску облігацій, реєстрації 
випуску та затвердженні проспекту облігацій, погодженні змін 
до рішення про емісію облігацій усі подані документи залиша-
ються в реєструвальному органі.

У разі відмови в реєстрації звіту про результати емісії обліга-
цій, скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тим-
часового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій усі подані 
документи залишаються в реєструвальному органі. Оригінал 
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій по-
вертається заявнику. 

24. У випадку, коли в реєстрації випуску облігацій, реєстрації 
випуску облігацій та затвердженні проспекту облігацій, пого-
дженні змін до рішення про емісію облігацій, реєстрації звіту 
про результати емісії облігацій, скасуванні реєстрації випуску 
облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій відмовлено з мотивів, які емітент вважає не-
обґрунтованими, він може звернутися до суду.

2. Документи, які подаються для реєстрації випуску 
облігацій, реєстрації випуску та затвердження проспекту 

облігацій підприємств
1. Для реєстрації випуску облігацій, реєстрації випуску облі-

гацій та затвердження проспекту облігацій емітент протягом 60 
днів після прийняття рішення про емісію облігацій органом 
(особою) емітента, уповноваженим(ою) приймати таке рішен-
ня, подає до реєструвального органу:

1) заяву про реєстрацію випуску/реєстрацію випуску та за-
твердження проспекту облігацій (додаток 5);

2) рішення загальних зборів емітента або іншого уповнова-
женого органу про:

емісію облігацій;
визначення за потреби органу емітента (виконавчого органу, 

наглядової ради), якому надаються повноваження щодо:
залучення до розміщення андеррайтера;
зміни дат початку та закінчення розміщення облігацій;
внесення змін та/або доповнень до проспекту облігацій (у 

разі оформлення проспекту);
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внесення змін до рішення про емісію облігацій;
визначення розміру відсоткового доходу за відсотковими об-

лігаціями у межах, визначених рішенням про емісію облігацій 
та/або проспектом облігацій (у разі оформлення проспекту);

визначення ціни розміщення облігацій відповідно до критері-
їв та/або умов, відповідно до яких визначається остаточна ціна 
розміщення (за відсутності ціни розміщення у проспекті обліга-
цій у разі його оформлення);

прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення 
облігацій (за умови, що на запланований обсяг облігацій укла-
дено договори з першими власниками та облігації повністю 
оплачено);

затвердження результатів емісії облігацій; 
затвердження звіту про результати емісії облігацій;
прийняття рішення про відмову від емісії облігацій;
прийняття рішення про проведення конвертації облігацій;
прийняття рішення про емісію облігацій з метою проведення 

конвертації облігацій існуючого випуску;
затвердження результатів конвертації облігацій;
прийняття рішення про відмову від проведення конвертації 

облігацій;
прийняття рішення про анулювання викуплених облігацій;
прийняття рішення про дострокове погашення облігацій;
прийняття рішення про продовження строків обігу та пога-

шення облігацій;
повернення внесків, внесених як плата за облігації, у разі 

визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені 
законодавством строки результатів емісії облігацій органом 
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі 
прийняття рішення про відмову від емісії облігацій; 

Рішення про визначення органу емітента, якому надаються 
відповідні повноваження, подається у разі прийняття такого(их) 
рішення(нь).

Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) прото-
колом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) під-
писом керівника емітента.

Рішення про емісію облігацій має містити відомості відповід-
но до додатка 6 до цього Положення (у разі неоформлення 
проспекту облігацій) або відповідно до додатка 7 до цього 
Положення (у разі оформлення проспекту облігацій);

3) копії документів емітента, що підтверджують повноважен-
ня органу, який прийняв рішення про емісію облігацій, засвідче-
ні підписом керівника емітента.

У разі якщо документом, що підтверджує повноваження ор-
гану, який прийняв рішення про емісію облігацій, є статут, нада-
ється копія статуту, засвідчена підписом керівника емітента 
(надається у разі відсутності скан-копії статуту на офіційному 
сайті Міністерства юстиції України).

4) проспект облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із 
здійсненням публічної пропозиції, яка передбачає оформлення 
проспекту облігацій) у двох примірниках, що повинен бути 
оформлений відповідно до нормативно-правового акта реє-
струвального органу щодо здійснення публічної пропозиції цін-
них паперів.

У разі емісії облігацій у випадках, встановлених законодав-
ством, проспект може на вибір емітента складатися з базового 
проспекту, що містить всю важливу інформацію про емітента, 
та документа про цінні папери, щодо яких здійснюється публіч-
на пропозиція, разом з анотацією, оформлених відповідно до 
вимог, встановлених нормативно-правовим актом реєстру-
вального органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних 
паперів.

5) копію попереднього договору андеррайтингу, засвідчену 
підписом керівника емітента (подається у разі, якщо емітент 
прийняв рішення про залучення андеррайтера(ів) до розмі-
щення облігацій);

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 2 
розділу І цього Положення, засвідчену підписами емітента, ра-

зом зі звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за 
звітний період, що передував кварталу, у якому подаються до-
кументи для реєстрації випуску, реєстрації випуску та затвер-
дження проспекту облігацій, крім випадку, коли попереднім 
звітним періодом є рік, складеним відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового 
акта реєструвального органу щодо вимог до аудиторського  
звіту.

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний 
складати фінансову звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за 
міжнародними стандартами фінансової звітності;

7) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 2 
розділу І цього Положення, засвідчену підписами емітента, ра-
зом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо 
річної фінансової звітності у повному обсязі за звітний рік, що 
передував року, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску облігацій (у разі неоформлення проспекту), або річну 
фінансову звітність відповідно до вимог пункту 2 розділу І цього 
Положення, засвідчену підписами емітента, разом з аудитор-
ським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінан-
сової звітності у повному обсязі за останні два звітні роки, що 
передували року, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску та затвердження проспекту облігацій, складеним від-
повідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням ви-
мог нормативно-правового акта реєструвального органу, що 
встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного 
аудитора). 

Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний 
складати фінансову звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за 
міжнародними стандартами фінансової звітності;

8) нотаріально засвідчені копії договорів поруки/гарантії, що 
підтверджують відповідне забезпечення, та:

проміжну фінансову звітність поручителя/гаранта відповідно 
до вимог пункту 2 розділу І цього Положення, засвідчену під-
писами поручителя/гаранта та аудитора, за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реє-
страції випуску, реєстрації випуску та затвердження проспекту 
облігацій, крім випадку, коли попереднім звітним періодом 
є рік; 

річну фінансову звітність поручителя/гаранта відповідно до 
вимог пункту 2 розділу І цього Положення, засвідчену підписа-
ми поручителя/гаранта та аудитора, за звітний рік, що переду-
вав року, у якому подаються документи для реєстрації випуску 
облігацій (у разі неоформлення проспекту), або річну фінансо-
ву звітність поручителя/гаранта відповідно до вимог пункту 2 
розділу І цього Положення, засвідчену підписами поручителя/
гаранта та аудитора, за останні два звітні роки, що передували 
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та 
затвердження проспекту облігацій.

відповідні аудиторські звіти (звіти незалежного аудитора);
довідку з переліком раніше наданих порук/гарантій, засвід-

чену підписом керівника поручителя/гаранта. 
Зазначені документи подаються у разі прийняття рішення 

про розміщення забезпечених порукою/гарантією облігацій.
9) копію платіжного документа, який підтверджує сплату 

державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів 
України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», 
засвідчену підписом керівника емітента;

10) копії правовстановлювальних документів на земельну 
ділянку, на якій розташовано об’єкт будівництва, яким забез-
печується виконання зобов’язань за цільовими облігаціями, а 
саме:

копія державного акта про право власності або на право по-
стійного користування земельною ділянкою, на якій розташо-
вано об’єкт будівництва, яким буде забезпечуватися виконання 
зобов’язань за цільовими облігаціями;
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копія договору оренди землі, на якій розташовано об’єкт бу-
дівництва, яким буде забезпечуватися виконання зобов’язань 
за цільовими облігаціями; 

11) копію дозволу на будівництво (копію рішення виконавчо-
го органу відповідної ради або місцевої державної адміністра-
ції про дозвіл на будівництво об’єкта);

12) копію дозволу на виконання будівельних робіт (деклара-
ції про початок виконання будівельних робіт - щодо об’єктів бу-
дівництва, що належать до I-III категорій складності);

13) копії договору підряду, укладеного між замовником і під-
рядником, та інших документів (проектна, кошторисна, тендер-
на документація, тендерні пропозиції, акцепт тендерної пропо-
зиції, повідомлення, запити, претензії тощо), які встановлюють, 
конкретизують, уточнюють або змінюють умови договору під-
ряду (договірна документація) (надаються у разі, якщо для бу-
дівництва об’єкта емітент залучає підрядника);

14) копію рішення про затвердження проектної документа-
ції;

15) відомості щодо наявності ліцензії на будівництво об’єктів, 
що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 
із середніми та значними наслідками, - з урахуванням особли-
востей, визначених Законом України «Про архітектурну діяль-
ність»;

16) копії договору про пайову участь в проектуванні та будів-
ництві об’єкта житлового будівництва, інвестиційного договору, 
договору про співробітництво, договору поруки тощо (надають-
ся у разі укладання таких договорів).

17) документи, що підтверджують існування, склад і розмір 
зобов’язань, для переведення яких в облігації прийнято рішен-
ня про емісію облігацій;

18) довідку про отримання згоди кредиторів юридичної осо-
би на переведення зобов’язань в облігації, засвідчену підписом 
керівника емітента, та відповідні підтвердні документи:

рішення уповноваженого органу кредитора - юридичної осо-
би про надання згоди на переведення зобов’язань юридичної 
особи (емітента) в облігації або копію такого рішення, засвідче-
ну підписом керівника кредитора;

заява кредитора - фізичної особи про надання згоди на пе-
реведення зобов’язань юридичної особи (емітента) в облігації, 
підпис якої засвідчено нотаріально, або нотаріально засвідче-
ну копію заяви.

У довідці та підтвердних документах має бути зазначено 
розмір і підстави для виникнення зобов’язань юридичної особи 
(емітента) перед кожним кредитором, на переведення яких в 
облігації таким кредитором надано згоду;

19) довідку про відсутність мораторію на задоволення вимог 
кредиторів юридичної особи (емітента), засвідчену підписом 
керівника емітента, або копію плану санації та копію ухвали 
господарського суду про його затвердження, засвідчені підпи-
сом керівника емітента.

Копії документів, зазначених у підпунктах 10-16 цього пунк-
ту, подаються у разі прийняття емітентом рішення про розмі-
щення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими пе-
редбачається об’єктами житлового будівництва, для 
фінансування будівництва яких залучаються кошти від фізич-
них та юридичних осіб через розміщення облігацій. Такі копії 
мають бути засвідчені у нотаріальному порядку.

Документи, зазначені у підпунктах 17 - 19 цього пункту, по-
даються у разі прийняття юридичною особою (емітентом) рі-
шення про емісію облігацій з метою переведення зобов’язань 
підприємства в облігації.

2. Якщо фінансова звітність разом з аудиторським звітом 
(звітом незалежного аудитора), що зазначені у підпунктах 6 – 8 
пункту 1 цієї глави, є у публічному доступі в результаті їх опри-
люднення на веб-сайті емітента/поручителя/гаранта та у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, 
емітент може не надавати паперові копії таких документів. 

У такому разі емітент подає довідку, підписану уповноваже-
ною особою уповноваженого органу емітента/поручителя/га-
ранта, що має містити посилання на веб-сторінку, на якій опри-
люднені такі документи, яка включає універсальний покажчик 
місцезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), 
доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файлу.

3. Відмова від емісії облігацій
1. Емітент до дати початку розміщення облігацій, визначеної 

у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його 
оформлення), може прийняти рішення про відмову від емісії 
облігацій.

2. У разі прийняття такого рішення емітент наступного робо-
чого дня, але не пізніше ніж за 5 робочих днів до дати початку 
розміщення облігацій, визначеної у рішенні про емісію облігацій 
та проспекті облігацій (у разі його оформлення), має подати до 
реєструвального органу для скасування реєстрації випуску об-
лігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій та анулю-
вання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 
(додаток 8);

рішення про відмову від розміщення облігацій, прийнятого 
уповноваженим органом емітента;

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску об-
лігацій.

4. Внесення змін до рішення про емісію облігацій, змін 
до проспекту емісії облігацій

1. Емітент має право внести зміни до рішення про емісію об-
лігацій, зміни та/або доповнення до проспекту облігацій, а у 
разі виникнення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок 
або виявлення неточностей, що стосуються інформації, яка 
міститься у проспекті облігацій та може вплинути на оцінку об-
лігацій, зобов'язаний внести відповідні зміни та/або доповне-
ння до такого проспекту:

1) до закінчення строку дії публічної пропозиції – у разі виник-
нення будь-яких важливих змін, суттєвих помилок або виявлен-
ня неточностей, що стосуються інформації, яка міститься у про-
спекті облігацій та може вплинути на оцінку облігацій. Зміни до 
проспекту оформлюються в порядку, визначеному Положенням 
про здійснення публічної пропозиції цінних паперів;

2) протягом строку обігу облігацій, але не пізніше 15 робочих 
днів до дати закінчення обігу облігацій - у разі прийняття упо-
вноваженим органом емітента рішення про продовження стро-
ків обігу та погашення облігацій. Зміни до рішення про емісію 
облігацій або проспекту облігацій оформлюються відповідно до 
вимог цього Положення.

Продовжити строки обігу та погашення облігацій емітент 
може виключно у випадках:

здійснення емітентом викупу усього відповідного випуску об-
лігацій;

отримання емітентом згоди на продовження таких строків 
усіх власників відповідного випуску облігацій;

викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску та 
надання усіма власниками решти облігацій згоди на продо-
вження таких строків.

2. Забороняється вносити зміни та/або доповнення до про-
спекту облігацій або рішення про емісію облігацій в частині:

1) зменшення обсягу прав, які надаються власникам обліга-
цій, кількості облігацій, щодо яких прийнято рішення про роз-
міщення, зміни умов розміщення, встановлених проспектом 
облігацій або рішенням про емісію облігацій;

2) зміни об’єкта житлового будівництва, яким передбачаєть-
ся виконання зобов’язань за цільовими облігаціями (у разі при-
йняття рішення про розміщення цільових облігацій, виконання 
зобов’язань за якими передбачається об’єктами житлового бу-
дівництва, для фінансування будівництва яких залучаються 
кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення облі-
гацій).
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3. У разі внесення змін до проспекту облігацій або рішення 
про емісію облігацій протягом строку обігу облігацій (у разі при-
йняття уповноваженим органом емітента рішення про продо-
вження строків обігу та погашення облігацій) затвердження 
змін до проспекту облігацій або погодження рішення про емісію 
облігацій здійснюється у такому порядку:

1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про 
продовження строків обігу та погашення облігацій;

2) прийняття уповноваженим органом емітента рішення про 
внесення змін до проспекту облігацій або рішення про емісію 
облігацій;

3) подання емітентом протягом 7 робочих днів з дня при-
йняття рішення про внесення змін до проспекту облігацій або 
рішення про емісію облігацій, але не менш як за 7 робочих днів 
до закінчення терміну обігу облігацій до реєструвального орга-
ну документів для зупинення обігу облігацій, а саме:

заяви про зупинення обігу облігацій (додаток 9);
копії рішення уповноваженого органу емітента про продо-

вження визначених проспектом облігацій або рішенням про 
емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідче-
ної підписом керівника емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення 
змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, 
засвідченої підписом керівника емітента;

4) видача уповноваженою особою реєструвального органу 
розпорядження про зупинення обігу облігацій (додаток 10) про-
тягом 5 робочих днів з дня отримання документів для зупинен-
ня обігу облігацій;

5) оприлюднення реєструвальним органом інформації про 
зупинення обігу облігацій на офіційному веб-сайті реєструваль-
ного органу протягом одного робочого дня з дня видачі відпо-
відного розпорядження;

6) направлення відповідного розпорядження до Центрального 
депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-
правового акта реєструвального органу, що встановлює поря-
док обміну електронними документами реєструвального орга-
ну та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше 
наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпоря-
дження;

7) направлення реєструвальним органом емітенту розпоря-
дження про зупинення обігу облігацій протягом 3 робочих днів 
з дня видачі такого розпорядження;

8) забезпечення емітентом протягом 10 робочих днів з дати 
оприлюднення інформації про зупинення обігу облігацій подан-
ня до реєструвального органу документів для затвердження 
змін до проспекту облігацій або погодження змін до рішення 
про емісію облігацій, а саме:

заяви про затвердження змін до проспекту облігацій/пого-
дження змін до рішення про емісію облігацій (додаток 11);

змін до проспекту облігацій, оформлених у вигляді відповід-
ного додатка, або змін до рішення про емісію облігацій у двох 
примірниках, що засвідчені підписом керівника емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про продо-
вження визначених проспектом облігацій або рішенням про 
емісію облігацій строків обігу та погашення облігацій, засвідче-
ної підписом керівника емітента;

копії рішення уповноваженого органу емітента про внесення 
змін до проспекту облігацій або рішення про емісію облігацій, 
засвідченої підписом керівника емітента;

копії довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, що 
підтверджує здійснення емітентом викупу облігацій відповідно-
го випуску, та/або копії реєстру власників відповідного випуску 
облігацій, засвідчених підписом керівника емітента, та письмо-
вих заяв власників облігацій відповідного випуску облігацій про 
згоду на продовження строків обігу та погашення облігацій (у 
разі якщо власником облігацій є фізична особа, заява про згоду 
на продовження строків обігу та погашення облігацій засвідчу-
ється в нотаріальному порядку);

копій документів, визначених підпунктами 10-16 глави 2 цьо-
го розділу (подаються у разі прийняття уповноваженим орга-
ном емітента рішення про продовження визначених проспек-
том облігацій або рішенням про емісію облігацій строків обігу та 
погашення цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими 
передбачається об’єктами житлового будівництва, для фінан-
сування будівництва яких залучаються кошти від фізичних та 
юридичних осіб через розміщення облігацій);

9) затвердження реєструвальним органом чи відмова у за-
твердженні змін до проспекту облігацій або погодження змін до 
рішення про емісію облігацій чи відмова у погодженні змін до 
рішення про емісію облігацій з одночасною видачею уповнова-
женою особою реєструвального органу розпорядження про 
відновлення обігу облігацій (додаток 12).

У разі неотримання від емітента документів для затверджен-
ня змін до проспекту облігацій або погодження змін до рішення 
про емісію облігацій протягом 10 робочих днів з дати оприлюд-
нення інформації про зупинення обігу облігацій уповноважена 
особа реєструвального органу видає розпорядження про від-
новлення обігу облігацій.

10) оприлюднення реєструвальним органом інформації про 
відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті реєстру-
вального органу не пізніше наступного робочого дня з дня ви-
дачі відповідного розпорядження;

11) направлення відповідного розпорядження до Центрального 
депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового 
акта реєструвального органу щодо порядку обміну електронни-
ми документами реєструвального органу та Центрального депо-
зитарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з 
дня видачі відповідного розпорядження;

12) направлення реєструвальним органом емітенту розпо-
рядження про відновлення обігу облігацій протягом 3 робочих 
днів з дня видачі такого розпорядження;

13) оприлюднення емітентом затверджених змін до проспек-
ту (у разі оформлення проспекту облігацій) відповідно до 
нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здій-
снення публічної пропозиції цінних паперів.

Публічне акціонерне товариство, або емітент облігацій, що 
здійснює публічну пропозицію (у разі неоформлення проспекту 
облігацій), або емітент, що має непогашені випуски облігацій, 
щодо яких було здійснено публічну пропозицію, оприлюднює у 
спосіб, визначений статтею 39 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок», погоджені зміни до рішення про емісію 
протягом 3 робочих днів з дня погодження таких змін.

14) надання через депозитарну систему України емітентом 
протягом 3 робочих днів з дня затвердження додатків до про-
спекту облігацій (погодження змін до рішення про емісію обліга-
цій) копії таких змін власникам облігацій на дату погодження 
(затвердження) таких змін.

15) надання емітентом протягом 15 днів з дня затвердження 
змін до проспекту облігацій або погодження змін до рішення 
про емісію облігацій копії таких змін Центральному депозита-
рію цінних паперів.

5. Документи про здійснення публічної пропозиції у 
процесі емісії облігацій

1. Не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку розміщення 
облігацій емітент подає до реєструвального органу:

1) заяву про надання публічної пропозиції облігацій;
2) публічну пропозицію облігацій, що має бути пронумерова-

на, прошнурована, підписана уповноваженою особою уповно-
важеного органу емітента.

Заява та публічна пропозиція облігацій мають відповідати 
вимогам нормативно-правового акта реєструвального органу 
щодо здійснення публічної пропозиції цінних паперів.;

3) документ, що підтверджує повноваження особи, яка під-
писала публічну пропозицію облігацій.

2. Емітент повинен оприлюднити публічну пропозицію облі-
гацій у спосіб, передбачений статтею 381 Закону України «Про 
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цінні папери та фондовий ринок», не пізніше останнього робо-
чого дня, що передує даті початку розміщення облігацій.

6. Документи, які надаються для реєстрації звіту про 
результати емісії облігацій

1. У разі якщо протягом строку розміщення облігацій було 
укладено хоча б один договір з першими власниками, у  
15-денний строк з дня затвердження результатів емісії обліга-
цій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, 
емітент повинен подати до реєструвального органу документи, 
необхідні для реєстрації звіту про результати емісії облігацій, а 
саме:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій, 
складену згідно з додатком 13 до цього Положення;

2) звіт про результати емісії облігацій у двох примірниках, 
складений згідно з додатком 14 до цього Положення; 

3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій;

4) рішення уповноваженого органу емітента про затверджен-
ня результатів емісії облігацій, звіту про результати емісії облі-
гацій, засвідчене підписом керівника емітента;

5) рішення уповноваженого органу про дострокове закінчен-
ня розміщення облігацій (у разі прийняття такого рішення, якщо 
такі повноваження було надано відповідному органу емітента), 
засвідчене підписом керівника товариства;

6) довідку, що містить інформацію про ціну, за якою розміщу-
вались облігації (за відсутності ціни розміщення у проспекті об-
лігацій в разі його оформлення), із зазначенням інформації про 
оприлюднення остаточної ціни, за якою відчужувались обліга-
ції, відповідно до вимог частин першої, другої статті 381 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

7) рішення уповноваженого органу емітента щодо визначен-
ня ціни розміщення облігацій відповідно до критеріїв та/або 
умов, згідно з якими визначалась остаточна ціна розміщення 
облігацій (за відсутності ціни розміщення у проспекті облігацій 
в разі його оформлення); 

8) документ, який підтверджує оплату 100% вартості розмі-
щених облігацій;

9) довідку про надання емітентом інвесторам копії рішення 
про емісію облігацій, паперової форми проспекту (у разі його 
оформлення) із зазначенням способу та дати надання (нада-
ється у разі надходження відповідних запитів/вимог), засвідче-
ну підписом керівника товариства;

10) копії витягу з Єдиного реєстру заборони відчуження 
об’єктів нерухомого майна та/або витягу з Державного реєстру 
обтяжень рухомого майна, засвідчені підписом керівника емі-
тента (надаються у разі реєстрації випуску облігацій, забезпе-
чених заставою);

11) нотаріально засвідчену(і) копію(ї) договору(ів) застави (у 
разі реєстрації випуску облігацій, забезпечених заставою).

2. У разі якщо протягом строку розміщення облігацій, зазна-
ченого у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у 
разі його оформлення), не було укладено жодного договору з 
першими власниками у процесі розміщення облігацій, у  
15-денний строк з дня затвердження результатів емісії облігацій 
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емі-
тент повинен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій 
та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з 
додатком 15 до цього Положення;

2) звіт про результати емісії облігацій у двох примірниках;
3) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 

облігацій;
4) рішення уповноваженого органу емітента про затверджен-

ня результатів емісії облігацій, звіту про результати емісії облі-
гацій, засвідчене підписом керівника емітента;

5) довідку про надання емітентом інвесторам копії рішення 
про емісію облігацій, паперової форми проспекту (у разі його 
оформлення) із зазначенням способу та дати надання (нада-

ється у разі надходження відповідних запитів/вимог), засвідче-
ну підписом керівника товариства.

3. У разі якщо після дати початку розміщення облігацій, за-
значеної у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у 
разі його оформлення), уповноваженим органом емітента при-
йнято рішення про відмову від емісії облігацій, у 15-денний 
строк з дня затвердження результатів емісії облігацій органом 
емітента, уповноваженим приймати таке рішення, емітент по-
винен подати до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій 
та скасування реєстрації випуску облігацій, складену згідно з 
додатком 15 до цього Положення;

2) звіт про результати емісії облігацій у двох примірниках; 
3) рішення уповноваженого органу емітента про відмову від 

емісії облігацій, засвідчене підписом керівника емітента; 
4) рішення уповноваженого органу емітента про затверджен-

ня результатів емісії облігацій, звіту про результати емісії облі-
гацій, засвідчене підписом керівника емітента;

5) довідку, що містить інформацію про ціну, за якою розміщу-
вались облігації (за відсутності ціни розміщення у проспекті об-
лігацій в разі його оформлення), із зазначенням інформації про 
оприлюднення остаточної ціни, за якою відчужувались обліга-
ції, відповідно до вимог частин першої, другої статті 381 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок»;

6) рішення уповноваженого органу емітента щодо визначен-
ня ціни розміщення облігацій відповідно до критеріїв та/або 
умов, згідно з якими визначалась остаточна ціна розміщення 
облігацій (за відсутності ціни розміщення у проспекті облігацій 
в разі його оформлення); 

7) документ, який підтверджує оплату 100% вартості розмі-
щених облігацій;

8) довідку, засвідчену підписом керівника емітента, про по-
вернення внесків, унесених як плата за облігації, усім особам, 
які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, 
дати повернення), з наданням засвідчених керівником емітен-
та копій документів, які підтверджують повернення внесків, 
унесених як плата за облігації;

9) виписку про стан рахунку в цінних паперах емітента;
10) довідку про надання емітентом інвесторам копії рішення 

про емісію облігацій, паперової форми проспекту (у разі його 
оформлення) із зазначенням способу та дати надання (нада-
ється у разі надходження відповідних запитів/вимог), засвідче-
ну підписом керівника товариства;

11) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій.

4. У разі якщо документи, зазначені в цій главі, містять біль-
ше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошну-
ровані.

7. Документи, які надаються у разі незатвердження 
результатів емісії облігацій

1. У разі незатвердження уповноваженим органом емітента 
в установлені Законом України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» строки результатів емісії облігацій емітент не пізніше  
15 календарних днів з дати закінчення строку повернення вне-
сків, унесених в оплату за облігації, або 15 календарних днів з 
дати закінчення строку для затвердження результатів емісії об-
лігацій (у разі якщо протягом строку розміщення облігацій, який 
вказаний у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій 
(у разі його оформлення), не було укладено жодного договору 
з першими власниками у процесі розміщення облігацій) подає 
до реєструвального органу документи для скасування реєстра-
ції випуску облігацій та анулювання тимчасового свідоцтва про 
реєстрацію випуску облігацій, а саме:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій та анулю-
вання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;

2) довідку про емісію облігацій, засвідчену підписом керівни-
ка емітента, складену згідно з додатком 16 до цього 
Положення.
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3) документ, який підтверджує оплату 100% вартості розмі-
щених облігацій;

4) довідку, засвідчену підписом керівника емітента, про по-
вернення внесків, унесених в оплату за облігації, усім особам, 
які зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, 
дати повернення), з наданням засвідчених керівником емітен-
та копій документів, які підтверджують повернення внесків, 
унесених як плата за облігації;

5) виписку про стан рахунку в цінних паперах емітента;
6) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 

облігацій.
2. У разі якщо документи, зазначені в цій главі, містять біль-

ше ніж один аркуш, вони мають бути пронумеровані та прошну-
ровані.

3. Підставами для відмови в скасуванні реєстрації випуску 
облігацій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій у разі незатвердження уповноваженим орга-
ном емітента результатів емісії облігацій є:

невідповідність поданих документів вимогам цього 
Положення;

наявність розбіжностей між різними положеннями поданих 
документів, недостовірності та/або неповноти інформації у по-
даних документах.

IV. Погашення, анулювання, конвертація облігацій, 
скасування реєстрації випуску облігацій
1. Скасування реєстрації випуску облігацій

1. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації ви-
пуску облігацій та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій у разі:

прийняття емітентом рішення про відмову від емісії обліга-
цій;

якщо протягом строку розміщення облігацій, зазначеного у 
проспекті облігацій або рішенні про емісію облігацій, не було 
укладено жодного договору з першими власниками;

незатвердження в установлені законодавством строки ре-
зультатів емісії облігацій;

прийняття емітентом рішення про відмову від проведення 
конвертації облігацій;

визнання емісії облігацій недійсною.
2. Уповноважена особа реєструвального органу видає роз-

порядження про скасування реєстрації випуску облігацій та 
анулювання тимчасового свідоцтва за формою згідно з додат-
ком 17 до цього Положення у разі:

1) прийняття емітентом рішення про відмову від емісії облі-
гацій до початку розміщення облігацій - на підставі поданих емі-
тентом документів, визначених пунктом 2 глави 3 розділу ІІІ 
цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається протягом 5 робочих днів з дати отримання 
реєструвальним органом відповідних документів;

2) прийняття емітентом рішення про відмову від емісії облі-
гацій після початку розміщення облігацій - на підставі поданих 
емітентом документів, визначених пунктом 3 глави 6 розділу ІІІ 
цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про резуль-
тати емісії облігацій;

3) якщо протягом строку розміщення облігацій, зазначеного 
у рішенні про емісію облігацій та проспекті облігацій (у разі його 
оформлення), не було укладено жодного договору з першими 
власниками, - на підставі поданих емітентом документів, ви-
значених пунктом 2 глави 6 розділу ІІІ цього Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається одночасно з реєстрацією звіту про резуль-
тати емісії облігацій;

4) незатвердження в установлені законодавством строки ре-
зультатів емісії облігацій - на підставі поданих емітентом доку-
ментів, визначених пунктом 1 глави 7 розділу ІІІ цього 
Положення.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається протягом 25 робочих днів з дати отриман-
ня реєструвальним органом відповідних документів;

5) прийняття емітентом рішення про відмову від проведення 
конвертації облігацій - на підставі поданих емітентом докумен-
тів, визначених підпунктом 2 пункту 8 глави 4 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій видається протягом 10 робочих днів з дати отриман-
ня відповідних документів одночасно з видачею розпоряджен-
ня про відновлення обігу облігацій.

6) прийняття реєструвальним органом рішення про визна-
ння емісії недійсною відповідно до нормативно-правового акта 
реєструвального органу щодо визнання емісії цінних паперів 
недобросовісною та недійсною.

3. Реєструвальний орган здійснює скасування реєстрації ви-
пуску облігацій та анулює свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій у разі:

погашення (дострокового погашення) облігацій у повному 
обсязі;

якщо до настання строків погашення облігацій емітент здій-
снив викуп всіх облігацій одного випуску та прийняв рішення 
про анулювання викуплених облігацій;

проведення конвертації облігацій.
4. Уповноважена особа реєструвального органу видає роз-

порядження про скасування реєстрації випуску облігацій та 
анулювання свідоцтва за формою згідно з додатком 18 до цьо-
го Положення у разі:

1) погашення (дострокового погашення) облігацій у повному 
обсязі - на підставі поданих емітентом документів, визначених 
пунктами 2-5 глави 2 цього розділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій ви-
дається протягом 15 робочих днів з дати отримання звіту про 
результати погашення (дострокового погашення) облігацій;

2) якщо до настання строків погашення облігацій емітент 
здійснив викуп всіх облігацій одного випуску та прийняв рішен-
ня про анулювання викуплених облігацій, - на підставі поданих 
емітентом документів, визначених пунктом 6 глави 3 цього роз-
ділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій ви-
дається протягом 15 робочих днів з дати отримання докумен-
тів, визначених пунктом 6 глави 3 цього розділу;

3) проведення конвертації облігацій - на підставі поданих 
емітентом документів, визначених пунктом 7 глави 4 цього роз-
ділу.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій 
та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій ви-
дається протягом 10 робочих днів з дати отримання відповід-
них документів одночасно з видачею нового свідоцтва про реє-
страцію випуску облігацій.

5. Реєструвальний орган забезпечує:
1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпо-

рядження про скасування реєстрації випуску облігацій та ану-
лювання свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстрацію 
випуску облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному 
веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального 
депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-
правового акта реєструвального органу, що встановлює поря-
док обміну електронними документами реєструвального орга-
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ну та Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше 
наступного робочого дня з дня видачі відповідного розпоря-
дження;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження 
про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання сві-
доцтва (тимчасового свідоцтва) або розпорядження про відмо-
ву в скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні тим-
часового свідоцтва направлення відповідного розпорядження 
емітенту.

У разі видачі розпорядження про скасування реєстрації ви-
пуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випус-
ку облігацій реєструвальний орган одночасно з таким розпоря-
дженням направляє емітенту довідку про відсутність 
нескасованих випусків цінних паперів (крім випадку, коли в емі-
тента наявні інші випуски цінних паперів, реєстрацію випуску 
яких не скасовано).

6. На підставі розпорядження про скасування реєстрації ви-
пуску облігацій та анулювання свідоцтва (тимчасового свідо-
цтва) про реєстрацію випуску облігацій реєструвальний орган 
вносить відповідні зміни до Державного реєстру випусків цін-
них паперів.

2. Погашення (дострокове погашення) облігацій
1. Погашення відсоткових та дисконтних облігацій здійсню-

ється виключно коштами, крім конвертованих облігацій підпри-
ємств, погашення яких здійснюється шляхом конвертації таких 
облігацій на відповідну кількість акцій цього емітента або шля-
хом виплати номінальної вартості такої облігації за вибором 
власника такої облігації у порядку, передбаченому проспектом 
або рішенням про емісію цінних паперів. Погашення цільових 
облігацій здійснюється шляхом передачі товарів та/або надан-
ня послуг відповідно до вимог, встановлених проспектом або 
рішенням про емісію цінних паперів, а також шляхом сплати 
коштів власнику таких облігацій у випадках та порядку, перед-
бачених проспектом або рішенням про емісію облігацій.

За результатами погашення або дострокового погашення 
уповноважена особа Центрального депозитарію цінних папе-
рів засвідчує емітенту звіт про результати погашення облігацій 
або звіт про результати дострокового погашення облігацій пев-
ного випуску, що мають містити інформацію, зазначену у до-
датках 19, 20 до цього Положення, своїм підписом та печаткою 
Центрального депозитарію цінних паперів.

Звіт про результати погашення (дострокового погашення) об-
лігацій надається емітентом для засвідчення Центральному де-
позитарію цінних паперів виключно після виконання зобов’язань 
за облігаціями перед їх власниками у повному обсязі.

Погашення облігацій здійснюється в строк, визначений рі-
шенням про емісію облігацій (проспектом облігацій).

Погашення облігацій, номінальна вартість яких визначена в 
іноземній валюті, здійснюється в іноземній валюті, у якій вира-
жена номінальна вартість цих облігацій, з урахуванням законо-
давства про валютне регулювання або в національній валюті в 
порядку, встановленому рішенням про емісію облігацій та/або 
проспектом облігацій.

Випуск облігацій може бути погашено достроково за ініціати-
вою емітента або за вимогою власників облігацій. 

Дострокове погашення облігацій за ініціативою емітента до-
зволяється у випадку, коли така можливість передбачена про-
спектом або рішенням про емісію облігацій, якими визначають-
ся порядок прийняття рішення уповноваженим органом 
емітента про дострокове погашення випуску облігацій, повідо-
млення власників облігацій про здійснення дострокового пога-
шення облігацій, строк, у який облігації мають бути пред’явлені 
їх власниками для дострокового погашення.

Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників до-
зволяється у разі, якщо таку можливість передбачено проспек-
том або рішенням про емісію облігацій, яким визначено строк, 
у який облігації можуть бути пред’явлені для дострокового по-
гашення.

Дострокове погашення конвертованих облігацій за вимогою 
їх власників можливе лише шляхом виплати номінальної вар-
тості таких облігацій.

2. Емітент подає до реєструвального органу звіт про резуль-
тати погашення облігацій протягом 15 днів після закінчення 
строку погашення випуску облігацій, зазначеного у проспекті 
облігацій або рішенні про емісію облігацій, а у разі достроково-
го погашення облігацій - протягом 15 днів після закінчення до-
строкового погашення випуску облігацій.

3. Звіт про результати погашення облігацій та звіт про ре-
зультати дострокового погашення облігацій подаються в одно-
му примірнику.

4. При поданні звіту про результати погашення облігацій або 
звіту про результати дострокового погашення облігацій емітент 
також подає до реєструвального органу:

1) заяву про подання звіту про результати погашення (до-
строкового погашення) облігацій за формою згідно з додатком 
21 до цього Положення;

2) довідку, що містить інформацію про підтвердження факту 
виконання емітентом зобов’язань перед власниками, зокрема 
реквізити платіжних документів, актів приймання-передавання 
тощо;

3) оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
4) копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій 

підприємств про дострокове погашення облігацій (у разі при-
йняття рішення про дострокове погашення).

Рішення уповноваженого органу емітента про дострокове 
погашення облігацій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;
порядок повідомлення власників облігацій про прийняття 

емітентом рішення про дострокове погашення випуску обліга-
цій;

дати початку та закінчення строку, у який облігації мають 
бути пред’явлені для дострокового погашення.

5) звіт з надання впевненості щодо результатів погашення 
облігацій, складений незалежним практикуючим фахівцем.

3. Анулювання викуплених емітентом облігацій
1. У разі якщо до настання строків погашення облігацій емі-

тент здійснив викуп всіх облігацій одного випуску та прийняв 
рішення про анулювання викуплених облігацій, протягом 15 ка-
лендарних днів з дати прийняття такого рішення емітент подає 
до реєструвального органу такі документи для зупинення обігу 
облігацій:

1) заяву про зупинення обігу облігацій;
2) копію(ї) рішення (рішень) про викуп облігацій 

(подається(ються) у разі здійснення викупу облігацій у їх влас-
ників у випадках, що визначені у рішенні про емісію облігацій та 
проспекті облігацій (у разі його оформлення) як випадки 
обов’язкового викупу облігацій), засвідчену(і) підписом керівни-
ка емітента.

Рішення уповноваженого органу емітента про викуп обліга-
цій має містити таку інформацію:

підстави для прийняття рішення;
порядок повідомлення власників облігацій про прийняття 

емітентом рішення про викуп облігацій;
ціну викупу облігацій, порядок її встановлення та розраху-

нок;
дати початку та закінчення строку, у який облігації мають 

бути пред’явлені для викупу;
3) копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, 

що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій од-
ного випуску на дату прийняття рішення про анулювання вику-
плених облігацій, засвідчену підписом керівника емітента;

4) копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій 
підприємств про анулювання викуплених облігацій, засвідчену 
підписом керівника емітента.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі по-
даних документів видає розпорядження про зупинення обігу 
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облігацій протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до 
реєструвального органу.

2. У разі якщо до настання строків погашення облігацій, обіг 
яких зупинено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент при-
йняв рішення щодо скасування рішення про анулювання вику-
плених облігацій, емітент подає до реєструвального органу такі 
документи для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій, складену згідно з до-
датком 22 до цього Положення;

копію рішення уповноваженого органу емітента облігацій 
підприємств про скасування рішення про анулювання викупле-
них облігацій, засвідчену підписом керівника емітента.

Уповноважена особа реєструвального органу на підставі по-
даних документів видає розпорядження про відновлення обігу 
облігацій протягом 15 робочих днів з дати їх надходження до 
реєструвального органу.

3. Реєструвальний орган протягом 3 робочих днів з дати ви-
дачі розпорядження про зупинення/відновлення обігу облігацій 
направляє його емітенту.

4. Реєструвальний орган направляє розпорядження про зу-
пинення / відновлення обігу облігацій до Центрального депози-
тарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює порядок обміну елек-
тронними документами реєструвального органу та 
Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступ-
ного робочого дня з дня видачі відповідного розпорядження.

5. Реєструвальний орган забезпечує оприлюднення інфор-
мації про зупинення/відновлення обігу облігацій на офіційному 
веб-сайті реєструвального органу не пізніше наступного робо-
чого дня з дати видачі відповідного розпорядження.

6. Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулюван-
ня свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, обіг яких зупи-
нено відповідно до пункту 1 цієї глави, емітент подає до реє-
струвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій, складену 
згідно з додатком 23 до цього Положення;

копію довідки про стан рахунку в цінних паперах емітента, 
що підтверджує здійснення емітентом викупу всіх облігацій од-
ного випуску на дату здійснення Центральним депозитарієм 
безумовної операції щодо обмеження здійснення операцій в 
системі депозитарного обліку з облігаціями цього випуску, за-
свідчену підписом керівника емітента;

оригінал свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.
4. Конвертація облігацій

1. Положення цієї глави не застосовуються до цільових об-
лігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійсню-
ється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового 
будівництва. 

2. Уповноважений орган емітента облігацій може здійснити 
конвертацію облігацій одного випуску в облігації іншого випуску 
за умови:

отримання емітентом згоди на конвертацію від усіх власни-
ків відповідного випуску облігацій;

викупу емітентом частини облігацій відповідного випуску у 
власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, 
та якщо всі власники решти облігацій надали згоду на прове-
дення конвертації.

Така згода може бути отримана індивідуально від кожного 
власника в письмовому вигляді або в інший спосіб, передбаче-
ний рішенням про проведення конвертації (рішенням про емі-
сію облігацій з метою проведення конвертації облігацій існую-
чого випуску), який дає можливість підтвердити волевиявлення 
власників.

3. Викуп облігацій у власників, які не згодні з рішенням про 
проведення конвертації, здійснюється:

для дисконтних облігацій - за номінальною вартістю таких 
цінних паперів;

для відсоткових облігацій за номінальною вартістю, збіль-

шеною на розмір невиплаченого відсоткового доходу за такими 
цінними паперами.

4. При проведенні конвертації:
номінальна вартість облігацій не змінюється або зменшу-

ється;
сумарна кількість облігацій нового випуску відповідає сумар-

ній кількості облігацій, що конвертуються;
Змінювати тип облігацій не допускається.
5. Конвертація облігацій відбувається у такому порядку:
1) прийняття уповноваженим органом емітента рішення 

про:
проведення конвертації облігацій;
емісію облігацій з метою проведення конвертації облігацій 

існуючого випуску;
2) подання емітентом до реєструвального органу документів 

для зупинення обігу облігацій, що підлягають конвертації, та 
для реєстрації нового випуску облігацій;

3) реєстрація реєструвальним органом нового випуску облі-
гацій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій з одночасною видачею уповноваженою особою реє-
струвального органу розпорядження про зупинення обігу облі-
гацій, що конвертуються, протягом 10 робочих днів з дня отри-
мання відповідних документів;

4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження 
про зупинення обігу облігацій на офіційному веб-сайті реєстру-
вального органу та його направлення до Центрального депози-
тарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового акта 
реєструвального органу щодо порядку обміну електронними 
документами реєструвального органу та Центрального депози-
тарію цінних паперів, не пізніше наступного робочого дня з 
дати видачі відповідного розпорядження;

5) направлення реєструвальним органом емітенту розпоря-
дження про зупинення обігу облігацій протягом 3 робочих днів 
з дня видачі такого розпорядження;

6) оприлюднення емітентом рішення про проведення кон-
вертації облігацій у спосіб, визначений для оприлюднення про-
спекту відповідно до Закону України «Про цінні папери та фон-
довий ринок», у випадку здійснення публічної пропозиції (у разі 
оформлення проспекту облігацій) протягом 5 робочих днів з 
дати видачі тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску об-
лігацій;

Публічне акціонерне товариство, або емітент облігацій, що 
здійснює публічну пропозицію (у разі неоформлення проспекту 
облігацій), або емітент, що має непогашені випуски облігацій, 
щодо яких було здійснено публічну пропозицію, оприлюднює у 
спосіб, визначений статтею 39 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок», рішення про проведення конвертації 
протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рішення.

7) повідомлення власників облігацій про проведення конверта-
ції облігацій відповідно до рішення про проведення конвертації;

8) отримання емітентом повідомлення від власників обліга-
цій про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвер-
тації відповідно до зазначеного рішення;

9) проведення зборів власників облігацій у випадках, перед-
бачених рішенням про емісію облігацій (проспектом облігацій);

10) викуп пред’явлених для викупу облігацій у власників, які 
не згодні з рішенням про проведення конвертації, у порядку, 
встановленому пунктом 2 цієї глави;

11) присвоєння облігаціям міжнародного ідентифікаційного 
номера цінних паперів;

12) оформлення та депонування тимчасового глобального 
сертифіката;

13) після завершення процедури викупу облігацій, 
пред'явлених для викупу їх власниками, - здійснення операцій 
у системі депозитарного обліку щодо обслуговування процесу 
конвертації облігацій;

14) затвердження результатів ковертації облігацій уповнова-
женим органом емітента;
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15) подання до реєструвального органу документів для ска-
сування реєстрації випуску облігацій та видачі свідоцтва про 
реєстрацію нового випуску облігацій;

16) видача уповноваженою особою реєструвального органу 
розпорядження про скасування реєстрації випуску облігацій та 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, вида-
ча нового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій та ану-
лювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облі-
гацій;

17) оформлення та депонування глобального сертифіката.
6. Емітент не пізніш як протягом 60 днів після прийняття рі-

шення про проведення конвертації органом емітента, уповно-
важеним приймати відповідне рішення, подає до реєструваль-
ного органу документи, необхідні для зупинення обігу облігацій 
та реєстрації нового випуску облігацій, а саме:

1) заяву про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового 
випуску облігацій за формою згідно з додатком 24 до цього 
Положення;

2) рішення уповноваженого органу емітента (або його (їх) 
копію(ї)) про:

проведення конвертації облігацій;
емісію облігацій з метою проведення ковертації облігацій іс-

нуючого випуску;
визначення уповноваженого органу емітента, якому нада-

ються повноваження щодо затвердження результатів конвер-
тації облігацій.

Зазначене(і) рішення має (мають) бути оформлене(і) прото-
колом, пронумероване(і), прошнуроване(і) та засвідчене(і) під-
писом керівника емітента.

Рішення про проведення конвертації має містити таку ін-
формацію:

порядок повідомлення власників облігацій про проведення 
конвертації таких облігацій;

спосіб отримання згоди власників облігацій на конвертацію;
порядок проведення загальних зборів власників облігацій у 

випадках, передбачених рішенням про емісію облігацій (про-
спектом облігацій);

порядок повідомлення емітента власниками облігацій про 
згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації;

строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх власниками 
для викупу у разі їх незгоди з рішенням про проведення конвер-
тації.

Рішення про емісію облігацій з метою проведення конверта-
ції облігацій існуючого випуску має містити інформацію згідно з 
додатком 25 до цього Положення;

3) копію платіжного документа, який підтверджує сплату 
державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів 
України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», 
засвідчену підписом керівника емітента.

7. Емітент у 15-денний строк з дня затвердження результатів 
конвертації облігацій подає документи, необхідні для скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій та отримання свідоцтва про ре-
єстрацію нового випуску облігацій, а саме:

1) заяву про скасування реєстрації випуску облігацій;
2) копію реєстру власників відповідного випуску облігацій, 

складеного на дату здійснення безумовної операції щодо об-
меження здійснення операцій в системі депозитарного обліку з 
облігаціями цього випуску, засвідчену підписом керівника емі-
тента;

3) копію реєстру власників іменних цінних паперів, складе-
ного на дату затвердження результатів конвертації облігацій, 
засвідчену підписом керівника емітента, та письмові заяви (по-
відомлення) власників облігацій відповідного випуску про згоду 
на проведення конвертації (у разі якщо власником облігацій є 
фізична особа, заява про згоду на проведення конвертації об-
лігацій засвідчується в нотаріальному порядку);

4) копії документів, визначених підпунктом 8 пункту 1 глави 
2 розділу ІІІ цього Положення (подаються у разі прийняття упо-

вноваженим органом емітента рішення про проведення кон-
вертації забезпечених порукою/гарантією облігацій), або копії 
документів, визначених підпунктами 10, 11 пункту 1 глави 6 
розділу ІІІ цього Положення (подаються у разі прийняття упо-
вноваженим органом емітента рішення про проведення кон-
вертації забезпечених заставою облігацій);

5) копію рішення уповноваженого органу емітента про за-
твердження результатів конвертації облігацій, засвідченого під-
писом керівника емітента;

6) оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) про реєстра-
цію випуску облігацій.

8. Емітент облігацій може прийняти рішення про відмову від 
проведення конвертації облігацій.

Відновлення обігу облігацій у разі прийняття уповноваженим 
органом емітента рішення про відмову від проведення конвер-
тації здійснюється у такому порядку:

1) оприлюднення емітентом рішення про відмову від прове-
дення конвертації облігацій у спосіб, визначений для оприлюд-
нення проспекту відповідно до Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок», у випадку здійснення публічної 
пропозиції (у разі оформлення проспекту облігацій) протягом  
5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Публічне акціонерне товариство, або емітент облігацій, що 
здійснює публічну пропозицію (у разі неоформлення проспекту 
облігацій), або емітент, що має непогашені випуски облігацій, 
щодо яких було здійснено публічну пропозицію, оприлюднює у 
спосіб, визначений статтею 39 Закону України «Про цінні папе-
ри та фондовий ринок», рішення про відмову від проведення 
конвертації протягом 3 робочих днів з дня прийняття такого рі-
шення.

2) подання емітентом у 15-денний строк з дня прийняття від-
повідного рішення до реєструвального органу:

заяви про відновлення обігу облігацій;
копії відповідного рішення, що має містити причини відмови 

від проведення конвертації, засвідченої підписом керівника 
емітента;

тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
3) видача уповноваженою особою реєструвального органу 

розпорядження про відновлення обігу облігацій, розпоряджен-
ня про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання 
тимчасового свідоцтва протягом 10 робочих днів з дня отри-
мання відповідних документів;

4) оприлюднення реєструвальним органом розпорядження 
про відновлення обігу облігацій на офіційному веб-сайті реє-
струвального органу та його направлення до Центрального де-
позитарію цінних паперів відповідно до нормативно-правового 
акта реєструвального органу, що встановлює порядок обміну 
електронними документами реєструвального органу та 
Центрального депозитарію цінних паперів, не пізніше наступ-
ного робочого дня з дати видачі відповідного розпорядження;

5) направлення реєструвальним органом емітенту розпоря-
дження про відновлення обігу облігацій протягом 3 робочих 
днів з дня видачі такого розпорядження;

V. Припинення юридичної особи - емітента облігацій 
підприємств

1. Зупинення (відновлення) обігу облігацій емітента 
облігацій, що припиняється (припинився)

1. Припинення юридичної особи - емітента облігацій шляхом 
злиття, приєднання, поділу, перетворення, ліквідації, внаслідок 
прийняття постанови господарського суду про визнання юри-
дичної особи - емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквіда-
ційної процедури або постановлення судового рішення щодо 
припинення юридичної особи - емітента облігацій, що не 
пов’язано з банкрутством такої особи, здійснюється у порядку, 
встановленому законодавством України.

2. У разі якщо на дату прийняття рішення про припинення 
юридичної особи - емітента облігації цього емітента перебува-
ють в обігу, здійснюється зупинення обігу облігацій, при цьому:
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1) у разі прийняття уповноваженим органом (особою) емі-
тента рішення про припинення юридичної особи - емітента об-
лігацій протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рі-
шення комісія з припинення емітента/ліквідаційна комісія/
ліквідатор (далі - комісія з припинення) має подати до реєстру-
вального органу такі документи для зупинення обігу облігацій:

заяву про зупинення обігу облігацій;
копію рішення уповноваженого органу (особи) емітента про 

припинення і призначення комісії з припинення, оформленого 
відповідно до законодавства, засвідчену підписом голови комі-
сії з припинення товариства;

довідку, яка містить перелік попередніх випусків облігацій із 
зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облі-
гацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної но-
мінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення 
кожного випуску;

довідку про укладення договору про обслуговування випус-
ків цінних паперів та оформлення глобального сертифіката, за-
свідчену підписом уповноваженої особи Центрального депози-
тарію цінних паперів;

2) у разі прийняття постанови Правління Національного бан-
ку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію 
банку - емітента облігацій протягом 10 робочих днів з дати при-
йняття такого рішення комісія з припинення має подати до реє-
струвального органу такі документи для зупинення обігу обліга-
цій:

заяву про зупинення обігу облігацій;
копію постанови Правління Національного банку України 

про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, засвід-
чену підписом голови комісії з припинення товариства;

копію рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
про призначення уповноваженої особи, яка виконує функції з 
ліквідації банку;

довідку, яка містить перелік попередніх випусків облігацій із 
зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облі-
гацій та органів, що видали відповідні свідоцтва, загальної но-
мінальної суми випусків, строків обігу та результатів погашення 
кожного випуску;

довідку про укладення договору про обслуговування випус-
ків цінних паперів та оформлення глобального сертифіката, за-
свідчену підписом уповноваженої особи Центрального депози-
тарію цінних паперів;

3) у разі отримання реєструвальним органом інформації про 
визнання юридичної особи - емітента облігацій банкрутом та 
відкриття ліквідаційної процедури реєструвальний орган здій-
снює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення відповід-
ного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі 
отримання:

постанови господарського суду про визнання юридичної 
особи - емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури (з відміткою про набрання законної сили у разі при-
йняття відповідної постанови до 19 січня 2013 року) або її копії, 
засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реє-
стру запису про рішення суду щодо визнання юридичної особи 
- емітента облігацій банкрутом та відкриття ліквідаційної про-
цедури;

4) у разі отримання реєструвальним органом інформації про 
постановлення судового рішення щодо припинення юридичної 
особи - емітента облігацій, що не пов'язано з банкрутством, ре-
єструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом 
оформлення відповідного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі 
отримання:

рішення суду щодо припинення юридичної особи - емітента 
облігацій, що не пов'язано з його банкрутством, з відміткою про 
набрання законної сили (у разі відсутності вказаної відмітки - 

також копії виконавчого документа, засвідченої судом) або його 
копії, засвідченої судом;

або інформації про внесення до Єдиного державного реє-
стру запису про рішення суду щодо припинення юридичної осо-
би - емітента облігацій, що не пов'язано з його банкрутством;

5) у разі отримання відомостей про початок процесу прове-
дення спрощеної процедури державної реєстрації припинення 
юридичної особи - емітента облігацій шляхом його ліквідації 
реєструвальний орган здійснює зупинення обігу облігацій шля-
хом оформлення відповідного розпорядження (якщо реєстра-
цію випуску облігацій такого емітента не було скасовано рані-
ше) і забезпечує передачу до Єдиного державного реєстру 
відомостей про наявність (відсутність) нескасованої реєстрації 
випуску цінних паперів (з урахуванням наявності в емітента ін-
ших випусків цінних паперів, реєстрацію випуску яких не скасо-
вано).

6) у разі отримання реєструвальним органом інформації про 
емітента облігацій, що припинився шляхом перетворення/при-
єднання/злиття/поділу, але реєстрацію випуску облігацій якого 
не було скасовано в установленому порядку, реєструвальний 
орган здійснює зупинення обігу облігацій шляхом оформлення 
відповідного розпорядження.

При цьому зупинення обігу облігацій здійснюється у разі, 
якщо інформація про відповідне припинення емітента облігацій 
підтверджується відомостями Єдиного державного реєстру, 
або у разі отримання від органів державної статистики відпо-
відної інформації про таке припинення.

3. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі 
отриманих документів (інформації, відомостей), визначених 
пунктом 2 цієї глави, протягом 15 робочих днів з дати їх надхо-
дження до реєструвального органу видає розпорядження про 
зупинення обігу облігацій.

Розпорядження про зупинення обігу облігацій містить інфор-
мацію про дату, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації (крім спад-
кування або правонаступництва облігацій, правочинів, які вчи-
няються на виконання рішення суду, при викупі облігацій їх емі-
тентом).

Датою, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних 
з переходом прав власності на облігації, є дата, що настає на 
другий робочий день з дати видачі розпорядження про зупи-
нення обігу облігацій.

На підставі розпорядження про зупинення обігу облігацій ре-
єструвальний орган вносить відповідні зміни до Державного 
реєстру випусків цінних паперів.

4. Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення щодо 
скасування рішення про припинення юридичної особи - емітен-
та облігацій (у разі прийняття відповідного судового рішення - 
протягом 10 робочих днів після набрання ним законної сили) 
емітент має подати до реєструвального органу такі документи 
для відновлення обігу облігацій:

заяву про відновлення обігу облігацій;
копію рішення про скасування рішення про припинення юри-

дичної особи - емітента облігацій, засвідчену підписом керівни-
ка емітента, при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення уповноваженим орга-
ном (особою) емітента подається копія такого рішення, оформ-
леного відповідно до законодавства, засвідчена підписом ке-
рівника емітента;

у разі прийняття відповідного судового рішення подається 
копія такого рішення з відміткою про набрання законної сили, 
засвідчена судом, а у разі відсутності вказаної відмітки - також 
копія виконавчого документа, засвідчена судом;

у разі прийняття відповідної постанови Правління 
Національного банку України подається копія такої постанови.

5. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі 
отриманих документів, визначених пунктом 4 цієї глави, про-
тягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструваль-
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ного органу видає розпорядження про відновлення обігу облі-
гацій.

На підставі розпорядження про відновлення обігу облігацій 
реєструвальний орган вносить відповідні зміни до Державного 
реєстру випусків цінних паперів.

6. Реєструвальний орган забезпечує:
1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпо-

рядження про зупинення/відновлення обігу облігацій:
оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному 

веб-сайті реєструвального органу;
направлення відповідного розпорядження до Центрального 

депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-
правового акта реєструвального органу, що встановлює поря-
док обміну електронними документами реєструвального орга-
ну та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження 
про зупинення/відновлення обігу облігацій направлення відпо-
відного розпорядження емітенту.

2. Скасування реєстрації випуску облігацій емітента, що 
припиняється (припинився)

1. Скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій здійснюються у 
разі:

1) якщо у строк, встановлений для розрахунків з кредитора-
ми, усі облігації емітента, який припиняється шляхом злиття, 
приєднання, поділу або перетворення, будуть погашені.

Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій комісія з припинен-
ня емітента протягом 10 робочих днів з дати затвердження пе-
редавального акта або розподільчого балансу подає до реє-
струвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій;
копію рішення про затвердження передавального акта/роз-

подільчого балансу, що засвідчується підписом голови комісії з 
припинення емітента;

копію передавального акта, якщо припинення здійснюється 
в результаті злиття, приєднання або перетворення, або копію 
розподільчого балансу, якщо припинення здійснюється в ре-
зультаті поділу, засвідчену підписом голови комісії з припинен-
ня емітента; 

звіт про результати дострокового погашення облігацій;
оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-

пуску облігацій;
2) затвердження ліквідаційного балансу/схвалення звіту лік-

відатора комітетом кредиторів (у разі прийняття постанови гос-
подарського суду про визнання емітента облігацій банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури) емітента облігацій, що при-
пиняється шляхом ліквідації.

При цьому зобов’язання за облігаціями емітента-банкрута, 
не задоволені за недостатністю майна, у порядку, визначеному 
законодавством, вважаються погашеними.

Для скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання 
свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій комісія з припинен-
ня емітента протягом 10 робочих днів з дати затвердження лік-
відаційного балансу/схвалення звіту ліквідатора комітетом кре-
диторів (у разі прийняття постанови господарського суду про 
визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття ліквідаційної 
процедури) подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про скасування реєстрації випуску облігацій (додаток 23);
копію рішення про затвердження ліквідаційного балансу емі-

тента облігацій, засвідчену підписом голови комісії з припинен-
ня емітента (крім випадку прийняття постанови господарського 
суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття лік-
відаційної процедури), при цьому:

у разі прийняття відповідного рішення уповноваженим орга-
ном емітента облігацій подається копія такого рішення, оформ-
леного відповідно до законодавства, засвідчена підписом голо-
ви комісії з припинення емітента;

у разі прийняття рішення Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб щодо затвердження ліквідаційного балансу та звіту 
уповноваженої особи про завершення ліквідаційної процедури 
подається копія такого рішення;

звіт про результати погашення облігацій;
копію затвердженого ліквідаційного балансу емітента облі-

гацій, засвідчену підписом голови ліквідаційної комісії (лікві-
датора) і печаткою емітента/копії ліквідаційного балансу та 
звіту ліквідатора, що схвалені комітетом кредиторів, власни-
ком майна (органом, уповноваженим управляти майном) 
боржника (для державних підприємств або підприємств, у 
статутному капіталі яких частка державної власності переви-
щує 50 відсотків), засвідчені підписом голови комісії з припи-
нення емітента (у разі прийняття постанови господарського 
суду про визнання емітента облігацій банкрутом і відкриття 
ліквідаційної процедури);

оригінали свідоцтв про реєстрацію випуску облігацій;
3) отримання реєструвальним органом інформації про емі-

тента облігацій, що був:
припинений шляхом ліквідації, але реєстрація випуску облі-

гацій якого не була скасована в установленому порядку;
припинений шляхом перетворення, але реєстрація випуску 

облігацій якого не була скасована в установленому порядку, 
при цьому господарське товариство - правонаступник припине-
но шляхом ліквідації.

При цьому скасування реєстрації випуску облігацій здійсню-
ється у разі, якщо інформація про відповідне припинення юри-
дичної особи - емітента облігацій підтверджується відомостями 
Єдиного державного реєстру, або у разі отримання від органів 
державної статистики відповідної інформації про таке припи-
нення.

2. Уповноважена особа реєструвального органу на підставі 
отриманих документів, визначених пунктом 1 цієї глави, про-
тягом 15 робочих днів з дати їх надходження до реєструваль-
ного органу видає розпорядження про скасування реєстрації 
випуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску облігацій.

3. Реєструвальний орган забезпечує:
1) не пізніше наступного робочого дня з дати видачі розпо-

рядження про скасування реєстрації випуску облігацій та ану-
лювання свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій:

оприлюднення відповідного розпорядження на офіційному 
веб-сайті реєструвального органу;

направлення відповідного розпорядження до Центрального 
депозитарію цінних паперів відповідно до нормативно-
правового акта реєструвального органу, що встановлює поря-
док обміну електронними документами реєструвального орга-
ну та Центрального депозитарію цінних паперів;

2) протягом трьох робочих днів з дати видачі розпорядження 
про скасування реєстрації випуску облігацій та анулювання сві-
доцтва або розпорядження про відмову в скасуванні реєстрації 
випуску облігацій та анулюванні свідоцтва направлення відпо-
відного розпорядження емітенту.

У разі видачі розпорядження про скасування реєстрації ви-
пуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випус-
ку облігацій реєструвальний орган одночасно з таким розпоря-
дженням направляє емітенту довідку про відсутність 
нескасованих випусків цінних паперів (крім випадку, коли в емі-
тента наявні інші випуски цінних паперів, реєстрацію випуску 
яких не скасовано).

4. На підставі розпорядження про скасування реєстрації ви-
пуску облігацій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випус-
ку облігацій реєструвальний орган вносить відповідні зміни до 
Державного реєстру випусків цінних паперів.

5. Відмова в скасуванні реєстрації випуску облігацій оформ-
люється відповідним розпорядженням та здійснюється у разі:

невідповідності поданих документів вимогам законодав-
ства;
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внесення недостовірних відомостей до документів, подання 
яких передбачено цим Положенням;

порушення встановленого законодавством порядку припи-
нення юридичної особи - емітента облігацій.

3. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій 
емітента, що припиняється шляхом злиття, приєднання, 

поділу або перетворення
1. Якщо у строк, встановлений для розрахунків з кредиторами, 

облігації емітента, який припиняється шляхом злиття, приєднан-
ня, поділу або перетворення, не були погашені, зобов’язання за 
облігаціями переходять до юридичної(их) особи (осіб) - 
правонаступника(ів) (далі - правонаступник), крім зобов’язань за 
конвертованими облігаціями, порядок і умови конвертації яких 
при припиненні діяльності акціонерного товариства визначаються 
рішенням про емісію таких облігацій (проспектом облігацій):

у разі злиття - до юридичної особи, утвореної внаслідок 
злиття емітента облігацій з іншою юридичною особою;

у разі приєднання - до юридичної особи, до якої здійснюєть-
ся приєднання емітента облігацій;

у разі поділу - за розподільчим балансом (роздільним актом) 
у відповідних частках – до кожної з нових юридичних осіб, що 
утворені внаслідок цього поділу;

у разі перетворення - до новоутвореної юридичної особи від 
емітента облігацій, що припиняється.

У такому разі після державної реєстрації припинення емі-
тента облігацій та державної реєстрації змін до установчих до-
кументів юридичної особи (якщо юридична особа діє на підста-
ві модельного статуту, - після внесення змін до відомостей про 
юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі), 
до якої здійснено приєднання емітента облігацій, або держав-
ної реєстрації юридичної особи (юридичних осіб), яка (які) 
утворена(і) в результаті перетворення, злиття або поділу, здій-
снюється заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

2. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій здій-
снюється у такому порядку:

1) уповноважена особа правонаступника протягом 10 робо-
чих днів з дня державної реєстрації правонаступника (держав-
ної реєстрації змін до установчих документів правонаступника) 
подає до реєструвального органу такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску обліга-
цій, складену згідно з додатком 26 до цього Положення;

копію рішення про затвердження передавального акта/роз-
подільчого балансу (роздільного акта), засвідчену підписом ке-
рівника правонаступника;

копію передавального акта/розподільчого балансу (розділь-
ного акта), засвідчену підписом керівника правонаступника;

довідку про розрахунки з власниками облігацій із зазначен-
ням таких даних:

найменування та місцезнаходження емітента облігацій;
загальна номінальна вартість, кількість облігацій за видами 

та типами (іменні; відсоткові, цільові, дисконтні облігації; зви-
чайні (незабезпечені) та забезпечені);

форма існування облігацій (бездокументарна);
номінальна вартість облігації;
серії та порядкові номери облігацій (за наявності);
строк обігу облігацій;
дати початку та закінчення погашення облігацій;
кількість погашених облігацій (із зазначенням номерів та се-

рій у разі їх наявності);
сума, на яку погашено облігації (для цільових облігацій - то-

варів (послуг), якими проводилось погашення облігацій (якщо 
погашення здійснювалося шляхом надання товарів (послуг)); 
суми відсоткового доходу, що виплачені за облігаціями (для 
відсоткових облігацій), із зазначенням реквізитів платіжних до-
кументів, актів приймання-передавання тощо;

кількість облігацій, що залишилися в обігу.
Довідка засвідчується підписом голови комісії з припинення 

емітента, а також підписами аудитора (аудиторської фірми), 

уповноваженої особи Центрального депозитарію цінних папе-
рів;

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-
пуску облігацій емітента, що припиняється;

2) реєструвальний орган за результатами розгляду відповід-
них документів протягом 10 робочих днів з дати їх надходження 
до реєструвального органу здійснює заміну свідоцтва про реє-
страцію випуску облігацій емітента, що припиняється, на 
свідоцтво(а) про реєстрацію випуску облігацій 
правонаступника(ів). Повідомлення емітента про прийняте ре-
єструвальним органом рішення про заміну свідоцтва здійсню-
ється засобами телекомунікаційного зв’язку.

У свідоцтві (свідоцтвах) про реєстрацію випуску облігацій 
правонаступника(ів) здійснюється запис про анулювання сві-
доцтва про реєстрацію випуску облігацій емітента, що припи-
няється.

За письмовою заявою емітента, поданою до реєструвально-
го органу до закінчення строку розгляду документів, реєстру-
вальний орган може повернути всі подані документи на доо-
працювання;

3) на підставі виданого(их) свідоцтва (свідоцтв) про реєстра-
цію випуску облігацій правонаступник(и) переоформлює(ють) 
та депонує(ють) глобальний сертифікат (глобальні сертифіка-
ти) в Центральному депозитарії цінних паперів.

VІ. Порядок дій юридичної особи - емітента облігацій 
підприємств у разі прийняття рішення про виділ

1. Виділ юридичної особи здійснюється у порядку, встанов-
леному законодавством України.

2. Юридична особа, що утворилася внаслідок виділу, несе 
субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями емітента об-
лігацій, з якого був здійснений виділ, які згідно з розподільчим 
балансом не перейшли до юридичної особи, що утворилася 
внаслідок виділу. Емітент облігацій, з якого був здійснений ви-
діл, несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями, які 
згідно з розподільчим балансом перейшли до юридичної осо-
би, що утворилася внаслідок виділу. Якщо юридичних осіб, що 
утворилися внаслідок виділу, дві або більше, субсидіарну від-
повідальність вони несуть спільно (солідарно) з емітентом об-
лігацій, з якого був здійснений виділ.

3. У разі передачі згідно з розподільчим балансом зобов’язань 
за облігаціями юридичній особі, що утворилася внаслідок виді-
лу (далі - правонаступник), після державної реєстрації право-
наступника здійснюється заміна свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску облігацій.

4. Заміна свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій здій-
снюється у такому порядку:

1) уповноважена особа правонаступника, утвореного в ре-
зультаті виділу, протягом 10 робочих днів з дня державної реє-
страції такого правонаступника подає до реєструвального ор-
гану такі документи:

заяву про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
копію рішення про затвердження розподільчого балансу 

(роздільного акта), засвідчену підписом керівника правонас-
тупника, утвореного в результаті виділу/емітента;

копію розподільчого балансу (роздільного акта), засвідчену 
підписом керівника правонаступника, утвореного в результаті 
виділу;

оригінал (оригінали) свідоцтва (свідоцтв) про реєстрацію ви-
пуску облігацій емітента;

2) реєструвальний орган за результатами розгляду відповід-
них документів протягом 10 робочих днів з дати їх надходження 
до реєструвального органу здійснює заміну свідоцтва про реє-
страцію випуску облігацій емітента, з якого здійснюється виділ, 
на свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій правонаступни-
ка, утвореного в результаті виділу.

У свідоцтві про реєстрацію випуску облігацій здійснюється 
запис про анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску облі-
гацій емітента, з якого здійснено виділ.
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Повідомлення заявника про прийняте реєструвальним орга-
ном рішення про заміну свідоцтва здійснюється засобами те-
лекомунікаційного зв'язку.

За письмовою заявою заявника, поданою до реєструваль-
ного органу до закінчення строку розгляду документів, реєстру-
вальний орган може повернути всі подані документи на доо-
працювання;

3) на підставі виданого свідоцтва про реєстрацію випуску об-
лігацій правонаступник, утворений в результаті виділу, оформ-
лює та депонує глобальний сертифікат в Центральному депо-
зитарії цінних паперів.

Т.в.о. директора департаменту  Н. Хохлова
корпоративного управління
та корпоративних фінансів

Додаток 1
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(пункт 7 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО 
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за-
свідчує, що випуск облігацій, 

який здійснюється
_________________________________________________, 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на загальну суму ____________________ 

(сума словами)
гривень

номінальною 
вартістю

____________________ 
(сума словами)

гривень

забезпечених/незабезпечених (звичайних):
відсоткових іменних _____________________ штук

на суму ___________________________________ гривень,
дисконтних іменних ______________________ штук

на суму ___________________________________ гривень,
цільових іменних ________________________ штук

на суму ___________________________________ гривень
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний номер __/2/__Т.
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року.
__________________ 
(уповноважена особа)

________ 
(підпис)

М.П.

______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 2
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(пункт 8 глави 1 розділу ІІІ) 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___- КФ-ЗБР-ОП
м. Київ   __ ______ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ___________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______________ Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 
червня 2018 року № 425, та відповідно до документів, наданих 
на реєстрацію випуску облігацій без здійснення публічної про-

позиції _____________________________________________,
(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ) 

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Заборонити Центральному депозитарію цінних паперів 

здійснювати переказ облігацій (Тимчасове свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій від ___ ___________ 20__ року 
№_______) з рахунку в цінних паперах емітента на рахунки в 
цінних паперах депозитарних установ для подальшого зараху-
вання депозитарними установами прав на ці облігації на рахун-
ки в цінних паперах депонентів, які не визначені рішенням про 
емісію облігацій як учасники такого розміщення.

 _______  _______  _______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М.П.

Додаток 3
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(пункт 11 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО 
про реєстрацію випуску облігацій підприємств

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за-
свідчує, що випуск облігацій, який здійснюється

_________________________________________________, 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму ________________________ 
(сума словами)

гривень

номінальною 
вартістю

________________________ 
(сума словами)

гривень

забезпечених/незабезпечених (звичайних):
відсоткових іменних ______________________ штук

на суму ___________________________________ гривень,
дисконтних іменних ______________________ штук

на суму __________________________________ гривень,
цільових іменних ________________________ штук

на суму __________________________________ гривень
внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Тимчасове свідоцтво/свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій від ____ ______ ___ року, реєстраційний 
№ ___/___/___, дата видачі __ _________ 20__ року, видане 
_____________, вважати таким, що анульоване.
Реєстраційний номер __/__/__.
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року.
Дата видачі ___ ______________ 20__ року.
_________________ 

(уповноважена особа)
________ 
(підпис)

М.П.

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 4
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(пункт 22 глави 1 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___В 
м. _____________  ___ ____________ 20_ року 
Уповноважена особа реєструвального органу ____________

____________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______________ Положення про порядок здій-
снення емісії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
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ринку від 21 червня 2018 року № 425, та відповідно до доку-
ментів, наданих

__________________________________________________ 
(найменування емітента цінних паперів)

__________________________________________________ 
(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на реєстрацію випуску облігацій/реєстрацію випуску обліга-
цій та затвердження проспекту облігацій/погодження змін до 
рішення про емісію облігацій/реєстрацію звіту про результати 
емісії облігацій/скасування реєстрації випуску облігацій та ану-
лювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облі-
гацій/скасування реєстрації випуску облігацій,

УСТАНОВИЛА:
__________________________________________________
(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів)
Враховуючи вищевикладене та на підставі ______________

(підстави відмови)
ПОСТАНОВЛЯЄ:

відмовити 
__________________________________________________ 

(найменування емітента цінних паперів)
в реєстрації випуску облігацій/реєстрації випуску облігацій 

та затвердженні проспекту облігацій/погодженні змін до рішен-
ня про емісію облігацій/реєстрації звіту про результати емісії 
облігацій/скасуванні реєстрації випуску облігацій та анулюванні 
тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій/скасу-
ванні реєстрації випуску облігацій. 

 ______  _______  _______________________ 
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)
  М.П.

Додаток 5
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(підпункт 1 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ _________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА 
про реєстрацію випуску/реєстрацію випуску та затвер-

дження проспекту облігацій
Повне найменування заявника
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, 
електронна пошта)
Номер поточного рахунку та 
найменування банку на території 
України, у якому відкрито рахунок
Розмір статутного (складеного, 
пайового) капіталу згідно з 
установчими документами 
емітента (якщо емітент діє на 
підставі модельного статуту, - згід-
но з відомостями про емітента, які 
містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців)
Спосіб розміщення облігацій 
(шляхом публічної пропозиції, без 
здійснення публічної пропозиції)
Орган, який прийняв рішення про 
емісію облігацій
Дата і номер рішення про емісію 
облігацій

Дата реєстрації базового проспек-
ту (у разі його наявності) і дата 
реєстрації останніх змін до 
проспекту (якщо такі зміни 
вносились)
Загальна номінальна вартість 
облігацій, які планується розмістити
Загальна кількість облігацій, які 
планується розмістити
Характеристика облігацій: іменні; 
відсоткові/цільові/дисконтні, 
конвертовані; 
звичайні (незабезпечені)/забезпе-
чені
Номінальна вартість облігації

__________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ім’я, по 

батькові)

Додаток 6
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

Рішення про емісію облігацій
(у разі неоформлення проспекту облігацій)

__________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

І. Інформація про емітента та його фінансово-господарський 
стан
1 Загальна інформація про емітента:
1.1 повне найменування 
1.2 скорочене найменування (за наявності)
1.3 код за ЄДРПОУ
1.4 місцезнаходження 
1.5 засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
1.6 дата державної реєстрації емітента; орган, що 

здійснив державну реєстрацію емітента
1.7 предмет і мета діяльності
1.8 перелік засновників емітента
1.9 структура управління емітентом (органи управління 

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

1.10 інформація про посадових осіб із зазначенням прізви-
ща, імені, по батькові, повної назви посади, року 
народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, 
стажу роботи на цій посаді, основного місця роботи і 
посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу 
або особа, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу
голова та члени наглядової ради (за наявності)
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за 
наявності)
корпоративний секретар (за наявності)
головний бухгалтер (за наявності) 

1.11 відомості про середньомісячну заробітну плату 
членів колегіального виконавчого органу або особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу, за останній квартал та завершений 
фінансовий рік, що передував року, у якому прийня-
то рішення про емісію облігацій

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента:
2.1 розмір статутного капіталу емітента на дату 

прийняття рішення, відомості щодо його оплати
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2.2 розмір частки у статутному капіталі емітента, що 
перебуває у власності членів виконавчого органу 
емітента або особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу (для емітента - ак-
ціонерного товариства також кількість акцій)

2.3 перелік осіб, що мають у статутному капіталі 
емітента частку, що перевищує 5 %

2.4 розмір власного капіталу емітента на дату прийнят-
тя рішення

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
3.1 інформація про облігації емітента (щодо кожного 

випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про 
реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали 
відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості 
облігацій, номінальної вартості облігації, загальної 
суми випуску, форми випуску, форми існування

3.2 відомості про фондові біржі, на яких продавались 
або продаються цінні папери емітента (у разі 
здійснення таких операцій)

3.3 відомості про фондові біржі, до лістингу яких 
включені облігації емітента

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-
господарський стан (станом на дату прийняття рішення 
про емісію облігацій):

4.1 чисельність штатних працівників
4.2 перелік ліцензій (дозволів) емітента на проваджен-

ня певних видів діяльності із зазначенням терміну 
закінчення їх дії

4.3 опис діяльності емітента, а саме, дані про:
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що 
виробляє (надає, здійснює) емітент
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента
відомості про участь емітента в асоціаціях, консор-
ціумах, концернах, корпораціях, інших об’єднаннях 
підприємств
відомості про філії та представництва емітента

4.4 відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна 
історія емітента (крім банків)):
які є на дату прийняття рішення про емісію обліга-
цій: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата 
укладання правочину, сторони, вид правочину); 
кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов’язання за кожним укладеним 
кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк 
і порядок виконання кредитного правочину; відо-
мості про остаточну суму зобов’язання за кредит-
ним правочином; рішення судів, що стосуються 
виникнення, виконання та припинення зобов’язань 
за укладеним кредитним правочином
які не були виконані: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата 
укладання правочину, сторони, вид правочину); 
кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов’язання за кожним укладеним 
кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк 
і порядок виконання кредитного правочину; дата 
виникнення прострочення зобов’язання за кредит-
ним правочином, його розмір і стадія погашення; 
рішення судів, що стосуються виникнення, виконан-
ня та припинення зобов’язань за укладеним 
кредитним правочином

4.5 можливі фактори ризику в діяльності емітента
4.6 відомості про юридичних осіб, у яких емітент 

володіє більше ніж 5 % статутного капіталу (акти-
вів), у тому числі про дочірні підприємства

4.7 відомості про провадження у справі про банкрут-
ство або про застосування санації до емітента чи 
юридичної особи, у результаті реорганізації якої 
утворився емітент, протягом трьох років, що 
передували року здійснення розміщення облігацій

4.8 фінансова звітність емітента облігацій за звітний 
період, що передував кварталу, у якому приймаєть-
ся рішення про емісію облігацій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності, або посилання на 
веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову 
звітність

4.9 фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, 
що передував року, у якому приймається рішення 
про емісію облігацій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності, або посилання на 
веб-сайт, на якому розміщено відповідну фінансову 
звітність

5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення 
аудиту емітента: 
повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми або прізвище, ім’я, по батькові аудитора
місцезнаходження або місце проживання
реквізити свідоцтв про включення до Реєстрів 
аудиторських фірм та аудиторів 

ІІ. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення 
про емісію
1 Дата і номер рішення (протоколу) про емісію 

облігацій (у разі поєднання емісії облігацій із 
здійсненням публічної пропозиції таких облігацій 
- зазначення про таке поєднання); найменування 
органу, який прийняв рішення; порядок проведен-
ня та кількість учасників голосування; кількість та 
відсоток голосів, якими приймалось рішення про 
емісію облігацій

2 Мета використання фінансових ресурсів, залуче-
них від розміщення облігацій (конкретні обсяги та 
напрями використання, зокрема інформація про 
об'єкт житлового будівництва, яким забезпечуєть-
ся виконання зобов'язань за цільовими облігація-
ми у разі прийняття рішення про емісію цільових 
облігацій, виконання зобов'язань за якими 
передбачається об'єктами житлового будівни-
цтва, для фінансування будівництва яких залуча-
ються кошти від фізичних та юридичних осіб 
через розміщення облігацій)

3 Джерела погашення та виплати доходу за 
облігаціями

4 Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, 
отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, 
для формування і поповнення статутного капіталу 
емітента, а також покриття збитків від господарської 
діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 
облігацій як результату поточної господарської діяльності

5 Зобов’язання емітента щодо прийняття рішення про емісію 
акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у разі 
прийняття рішення про емісію конвертованих облігацій)
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6 Інформація про облігації, які пропонуються до розмі-
щення:

6.1 параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/
цільові/дисконтні; конвертовані; звичайні (неза-
безпечені)/забезпечені)
кількість облігацій
номінальна вартість облігації
загальна номінальна вартість випуску облігацій
серія облігацій*

6.2 інформація щодо забезпечення облігацій (у разі 
прийняття рішення про емісію забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення 
виконання зобов'язання стосовно погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми 
боргу та виплати доходу за облігаціями, або 
гарантія щодо погашення основної суми боргу/
погашення основної суми боргу та виплати 
доходу за облігаціями, або застава щодо забез-
печення виконання зобов'язання стосовно 
погашення основної суми боргу/погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за 
облігаціями)
розмір забезпечення
найменування, місцезнаходження, код за 
ЄДРПОУ поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата 
проведення його (їх) державної реєстрації
розмір власного капіталу поручителя(ів)/
гаранта(ів)
реквізити документів, що підтверджують забезпе-
чення (гарантія/договір поруки)
порядок повідомлення власників забезпечених 
облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)
істотні умови договору поруки (сума забезпечен-
ня, строк і порядок виконання договору) або 
основні положення гарантії (гарантійного листа): 
сума, на яку надається гарантія, строк і порядок 
виконання або істотні умови договору застави, 
який укладатиметься емітентом з першими 
власниками облігацій у період розміщення (суть, 
розмір і строк виконання зобов'язання, забезпе-
ченого заставою, опис предмета застави, а також 
інші умови, які погоджуватимуться сторонами 
договору)
відомості про наявність між емітентом та поручи-
телем/гарантом відносин контролю, укладених 
правочинів тощо
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за 
звітний період, що передував кварталу, у якому 
приймається рішення про емісію облігацій, та за 
звітний рік, що передував року, у якому прийма-
ється рішення про емісію облігацій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний 
дохід за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності або посилання 
на веб-сайт, на якому розміщена відповідна 
фінансова звітність
інформація щодо раніше укладених 
поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом 
договорів поруки стосовно забезпечення обліга-
цій (із зазначенням реквізитів таких договорів, 
предметів договорів, найменування емітентів 
забезпечених облігацій, реєстраційних номерів 
випусків, сум забезпечення, строків і порядку

виконання договорів)/основних положень раніше 
наданих гарантій (гарантійних листів) щодо 
забезпечених облігацій (із зазначенням наймену-
вання емітентів забезпечених облігацій, реєстра-
ційних номерів випусків, сум, на які було надано 
гарантії, строків і порядку виконання/договорів 
застави стосовно забезпечення облігацій (із 
зазначенням реквізитів таких договорів, предме-
тів договорів, реєстраційних номерів випусків, 
суті, розміру і строку виконання зобов'язань, 
забезпечених заставою, опису предмета застави, 
а також інших умов, які були погоджені сторонами 
договору))
інформація щодо стану фактичного виконання 
поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх 
зобов’язань перед власниками забезпечених 
облігацій за раніше укладеними договорами 
поруки/наданими гарантіями/договорами застави

6.3 інформація про права, що надаються власникам 
облігацій, які планується розмістити

6.4 інформація про права, власників акцій, в які 
мають бути конвертовані облігації (у разі емісії 
конвертованих облігацій)

6.5 інформація про об'єкт житлового будівництва, 
яким передбачається виконання зобов'язань за 
цільовими облігаціями, власника земельної 
ділянки або землекористувача, замовника, 
забудовника та підрядника, а також реквізити: 
правовстановлювальних документів на земельну 
ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва, 
яким забезпечується виконання зобов'язань за 
цільовими облігаціями; 
дозволу на будівництво (рішення виконавчого 
органу відповідної ради або місцевої державної 
адміністрації про дозвіл на будівництво об'єкта); 
дозволу на виконання будівельних робіт; 
договору підряду, укладеного між замовником і 
підрядником, та інших документів (проектна, 
кошторисна, тендерна документація, тендерні 
пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідо-
млення, запити, претензії тощо), які встановлю-
ють, конкретизують, уточнюють або змінюють 
умови договору підряду (договірна документація) 
(у разі якщо для будівництва об'єкта емітент 
залучає підрядника); 
рішення про затвердження проектної документації; 
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні 
та проектні роботи для будівництва, зведення 
несучих та огороджувальних конструкцій, будів-
ництво та монтаж інженерних і транспортних 
мереж); 
договору про пайову участь в проектуванні та 
будівництві об'єкта житлового будівництва, 
інвестиційного договору, договору про співробіт-
ництво, договору поруки тощо (у разі укладання 
такого договору) 
(у разі прийняття рішення про публічне/приватне 
розміщення цільових облігацій, виконання 
зобов'язань за якими передбачається об'єктами 
житлового будівництва, для фінансування 
будівництва яких залучаються кошти від фізичних 
та юридичних осіб через розміщення облігацій)

7 Порядок розміщення облігацій та їх оплати:
7.1 дати початку та закінчення розміщення облігацій; 

адреса, де відбуватиметься укладення договорів 
з першими власниками у процесі розміщення 
облігацій
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7.2 можливість дострокового закінчення розміщення 
облігацій (у разі якщо на запланований обсяг 
облігацій укладено договори з першими власни-
ками та облігації повністю оплачено)

7.3 дії, що проводяться в разі дострокового закінчен-
ня розміщення облігацій (якщо на запланований 
обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено)

7.4 порядок подання заяв на придбання облігацій
7.5 порядок укладання договорів купівлі-продажу 

облігацій
7.6 строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розмі-
щення (за номінальною вартістю/з дисконтом (нижче 
номінальної вартості)/вище номінальної вартості) 
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій 
(національна або іноземна валюта)
найменування і реквізити банку та номер поточ-
ного рахунку, на який вноситиметься плата за 
облігації (якщо оплата облігацій здійснюється у 
національній валюті та іноземній валюті, - окремо 
вказуються номери рахунків у національній та 
іноземній валютах)
строк оплати облігацій

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

7.8 відомості про особу, визначену на надання 
емітенту реєстру власників іменних цінних 
паперів (депозитарну установу/Центральний 
депозитарій цінних паперів):
повне найменування
місцезнаходження
код за ЄДРПОУ
реквізити договору про надання реєстру власни-
ків іменних цінних паперів (номер, дата укладен-
ня) (зазначаються у разі складання такого 
договору)
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку - де-
позитарної діяльності депозитарної установи 
(зазначаються у разі, якщо особою, визначеною 
на надання емітенту реєстру власників іменних 
цінних паперів, є депозитарна установа)

8 Строк та порядок повернення внесків, внесених 
як плата за облігації, у разі визнання емісії 
облігацій недійсною

9 Строк та порядок повернення внесків, внесених 
як плата за облігації, у разі незатвердження у 
встановлені строки результатів емісії облігацій

10 Строк та порядок повернення внесків, внесених 
як плата за облігації, у разі відмови від емісії 
облігацій після початку розміщення облігацій

11 Порядок надання інвесторам рішення про емісію 
облігацій 

12 Перелік осіб, які є учасниками розміщення 
облігацій (крім випадку здійснення публічної 
пропозиції емітентом у процесі емісії), із зазна-
ченням:

12.1 для юридичних осіб – резидентів: найменування, 
місцезнаходження, коду за ЄДРПОУ, місця та 
дати проведення державної реєстрації

12.2 для юридичних осіб – нерезидентів: найменуван-
ня, місцезнаходження, реквізитів документа, що 
свідчить про реєстрацію цієї юридичної особи в 
країні її місцезнаходження (копія легалізованого 
витягу торговельного, банківського чи судового 
реєстру або нотаріально засвідчене реєстраційне 
посвідчення уповноваженого органу іноземної 
держави про реєстрацію відповідної юридичної 
особи)

12.3 для фізичних осіб – резидентів: прізвища, імені, 
по батькові, місця проживання, номера та серії 
паспорта або іншого документа, що посвідчує 
особу, дати його видачі, найменування органу, що 
видав відповідний документ

12.4 для фізичних осіб – нерезидентів: прізвища, 
імені, по батькові (за наявності), громадянства, 
номера та серії паспорта або іншого документа, 
що посвідчує особу, дати його видачі, наймену-
вання органу, що видав відповідний документ

13 Умови та дата закінчення обігу облігацій
14 Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий 
викуп облігацій
порядок повідомлення власників облігацій про 
здійснення викупу облігацій
порядок встановлення ціни викупу облігацій
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх 
власниками для викупу

15 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у 
разі прийняття рішення про емісію відсоткових обліга-
цій):

15.1 дати початку і закінчення виплати доходу за 
облігаціями

15.2 заплановані відсотки (або межі, у яких емітент 
може визначити розмір відсоткового доходу за 
відсотковими облігаціями), метод розрахунку та 
порядок виплати відсоткового доходу, порядок 
оприлюднення інформації про розмір відсотково-
го доходу за облігаціями

15.3 валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового 
доходу (національна або іноземна валюта)

15.4 порядок переказу коштів власникам облігацій з 
метою забезпечення виплати відсоткового доходу 
за облігаціями

16 Порядок погашення облігацій:
16.1 дати початку і закінчення погашення облігацій
16.2 умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі 

прийняття рішення про емісію цільових облігацій)
16.3 порядок виплати номінальної вартості облігації із 

зазначенням валюти, у якій здійснюється пога-
шення (національна або іноземна валюта) (у разі 
прийняття рішення про емісію відсоткових/
дисконтних облігацій), в тому числі порядок та 
умови конвертації конвертованих облігацій у 
власні акції емітента (для емітентів – акціонерних 
товариств)*, із зазначенням типу, номінальної 
вартості та кількості акцій цього емітента, в які 
конвертується кожна облігація, із зазначенням 
коефіцієнта конвертації, можливості та умови 
вибору власником таких облігацій форми їх 
погашення

16.4 порядок погашення конвертованих облігацій у 
випадку неможливості проведення конвертації 
конвертованих облігацій в акції
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16.5 можливість дострокового погашення емітентом всьо-
го випуску облігацій за власною ініціативою (порядок 
повідомлення власників облігацій про прийняття емі-
тентом рішення про дострокове погашення випуску 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації мають 
бути пред’явлені для дострокового погашення)

16.6 можливість дострокового погашення облігацій за 
вимогою їх власників (порядок повідомлення влас-
ників облігацій про прийняття емітентом рішення 
про дострокове погашення випуску облігацій; по-
рядок встановлення ціни дострокового погашення 
облігацій; строк, у який облігації можуть бути 
пред’явлені для дострокового погашення)

16.7 дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання 
облігацій для погашення (дострокового погашен-
ня) випуску облігацій

16.8 порядок та умови конвертації конвертованих об-
лігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій 
рішення про припинення, або виділ, або можли-
вість дострокового погашення таких облігацій

17 Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок 
дій емітента в разі оголошення ним дефолту

18 Застереження про те, що загальна номінальна 
вартість випуску облігацій перевищує розмір 
власного капіталу емітента (у разі прийняття 
рішення про розміщення звичайних (незабезпе-
чених) облігацій)*

19 Інші відомості*

___________ 
* За наявності.

Додаток 7
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу ІІІ)

Рішення про емісію облігацій
(у разі оформлення проспекту облігацій)

__________________________________________________ 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

І. Інформація про емітента 
1 Структура управління емітентом (органи управлін-

ня емітентом, порядок їх формування та компетен-
ція згідно з установчими документами емітента)

2 Інформація про статутний та власний капітал емітента:
2.1 розмір статутного капіталу емітента на дату 

прийняття рішення, відомості щодо його оплати
2.2 розмір власного капіталу емітента на дату при-

йняття рішення

ІІ. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення 
про емісію
1 Дата і номер рішення (протоколу) про емісію 

облігацій; найменування органу, який прийняв 
рішення; порядок проведення та кількість учасників 
голосування; кількість та відсоток голосів учасників, 
якими приймалось рішення про емісію облігацій 

2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених 
від розміщення облігацій (конкретні обсяги та напря-
ми використання, зокрема інформація про об’єкт 
житлового будівництва, яким забезпечується вико-
нання зобов’язань за цільовими облігаціями у разі 
прийняття рішення про емісію цільових облігацій, 
виконання зобов’язань за якими передбачається 
об’єктами житлового будівництва, для фінансування 
будівництва яких залучаються кошти від фізичних та 
юридичних осіб через розміщення облігацій)

3 Джерела погашення та виплати доходу за облігація-
ми

4 Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, 
отриманих при розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, 
для формування і поповнення статутного капіталу 
емітента, а також покриття збитків від господарської 
діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 
облігацій як результату поточної господарської діяльності

5 Зобов’язання емітента щодо прийняття рішення про 
емісію акцій шляхом проведення конвертації облігацій (у 
разі прийняття рішення про емісію конвертованих 
облігацій)

6 Інформація про облігації, які пропонуються до розміщен-
ня:

6.1 параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/
дисконтні; конвертовані; звичайні (незабезпечені)/
забезпечені)
кількість облігацій
номінальна вартість облігації
загальна номінальна вартість випуску облігацій
серія облігацій*

6.2 інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийнят-
тя рішення про емісію забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення 
виконання зобов’язання стосовно погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми 
боргу та виплати доходу за облігаціями, або 
гарантія щодо погашення основної суми боргу/
погашення основної суми боргу та виплати доходу 
за облігаціями, або застава щодо забезпечення 
виконання зобов’язання стосовно погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми 
боргу та виплати доходу за облігаціями)
розмір забезпечення
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведен-
ня його (їх) державної реєстрації
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
реквізити документів, що підтверджують забезпе-
чення (гарантія/договір поруки)
порядок повідомлення власників забезпечених 
облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, 
строк і порядок виконання договору) або основні по-
ложення гарантії (гарантійного листа): сума, на яку 
надається гарантія, строк і порядок виконання або 
істотні умови договору застави, який укладатиметь-
ся емітентом з першими власниками облігацій у 
період розміщення (суть, розмір і строк виконання 
зобов’язання, забезпеченого заставою, опис 
предмета застави, а також інші умови, які погоджу-
ватимуться сторонами договору)
відомості про наявність між емітентом та поручите-
лем/гарантом відносин контролю, укладених 
правочинів тощо
інформація щодо раніше укладених 
поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом 
договорів поруки стосовно забезпечення облігацій 
(із зазначенням реквізитів таких договорів, предме-
тів договорів, найменування емітентів забезпечених 
облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум 
забезпечення, строків і порядку виконання догово-
рів)/основних положень раніше наданих гарантій 
(гарантійних листів) щодо забезпечених облігацій (із 
зазначенням найменування емітентів забезпечених 
облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на
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які було надано гарантії, строків і порядку виконання/
договорів застави стосовно забезпечення облігацій 
(із зазначенням реквізитів таких договорів, предметів 
договорів, реєстраційних номерів випусків, суті, роз-
міру і строку виконання зобов’язань, забезпечених за-
ставою, опису предмета застави, а також інших умов, 
які були погоджені сторонами договору))
інформація щодо стану фактичного виконання 
поручителем(ями)/гарантом(ами)/емітентом своїх 
зобов’язань перед власниками забезпечених 
облігацій за раніше укладеними договорами поруки/
наданими гарантіями/договорами застави

6.3 інформація про права, що надаються власникам 
облігацій, які планується розмістити

6.4 інформація про права, власників акцій, в які мають 
бути конвертовані облігації (у разі емісії конвертова-
них облігацій)

7 Порядок розміщення облігацій та їх оплати:
7.1 дати початку та закінчення розміщення облігацій; 

адреса, де відбуватиметься укладення договорів з 
першими власниками у процесі розміщення облігацій

7.2 можливість дострокового закінчення розміщення 
облігацій (у разі якщо на запланований обсяг обліга-
цій укладено договори з першими власниками та 
облігації повністю оплачено)

7.3 дії, що проводяться в разі дострокового закінчення 
розміщення облігацій (якщо на запланований обсяг 
облігацій укладено договори з першими власниками 
та облігації повністю оплачено)

7.4 порядок подання заяв на придбання облігацій
7.5 порядок укладання договорів купівлі-продажу 

облігацій
7.6 строк та порядок оплати облігацій, зокрема:

запланована ціна продажу облігацій під час розмі-
щення (за номінальною вартістю/з дисконтом (ниж-
че номінальної вартості)/вище номінальної вартості) 
або критерії та/або умови, відповідно до яких визна-
чається така ціна, порядок оприлюднення інформа-
ції про остаточну ціну розміщення облігацій
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій 
(національна або іноземна валюта)
найменування і реквізити банку та номер поточного 
рахунку, на який вноситиметься плата за облігації 
(якщо оплата облігацій здійснюється у національній 
валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються но-
мери рахунків у національній та іноземній валютах)
строк оплати облігацій

7.7 відомості про андеррайтера (якщо емітент користується 
його послугами щодо розміщення облігацій цього випус-
ку):
повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з торгівлі цінними паперами, а саме 
андеррайтингу

7.8 відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішен-
ня здійснювати розміщення облігацій:
повне найменування
код за ЄДРПОУ
місцезнаходження
номери телефонів та факсів
номер і дата видачі ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з організації торгівлі на фондовому ринку

7.9 відомості про особу, визначену на надання емітенту ре-
єстру власників іменних цінних паперів (депозитарну 
установу/Центральний депозитарій цінних паперів):
повне найменування
місцезнаходження
код за ЄДРПОУ
реквізити договору про надання реєстру власників 
іменних цінних паперів (номер, дата укладення) 
(зазначаються у разі складання такого договору)
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку – депо-
зитарної діяльності депозитарної установи (зазна-
чаються у разі, якщо особою, визначеною на 
надання емітенту реєстру власників іменних цінних 
паперів, є депозитарна установа)

8 Строк та порядок повернення внесків, внесених як 
плата за облігації, у разі визнання емісії облігацій 
недійсною

9 Строк та порядок повернення внесків, внесених як 
плата за облігації, у разі незатвердження в установ-
лені строки результатів емісії облігацій

10 Строк та порядок повернення внесків, внесених як 
плата за облігації, у разі відмови від емісії облігацій 
після початку розміщення облігацій

11 Порядок ознайомлення із затвердженим проспек-
том облігацій та змінами до проспекту облігацій (у 
разі внесення таких змін) 

12 Умови та дата закінчення обігу облігацій
13 Інформація щодо викупу емітентом облігацій:

випадки, у яких емітент здійснює обов’язковий 
викуп облігацій
порядок повідомлення власників облігацій про 
здійснення викупу облігацій
порядок встановлення ціни викупу облігацій
строк, у який облігації можуть бути пред’явлені їх 
власниками для викупу

14 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у 
разі прийняття рішення про емісію відсоткових облігацій):

14.1 дати початку і закінчення виплати доходу за 
облігаціями

14.2 заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може 
визначити розмір відсоткового доходу за відсотко-
вими облігаціями), метод розрахунку та порядок 
виплати відсоткового доходу, порядок оприлюднен-
ня інформації про розмір відсоткового доходу за 
облігаціями

14.3 валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового 
доходу (національна або іноземна валюта)

14.4 порядок переказу коштів власникам облігацій з 
метою забезпечення виплати відсоткового доходу 
за облігаціями

15 Порядок погашення облігацій:
15.1 дати початку і закінчення погашення облігацій
15.2 умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі 

прийняття рішення про емісію цільових облігацій)
15.3 порядок виплати номінальної вартості облігації із 

зазначенням валюти, у якій здійснюється погашен-
ня (національна або іноземна валюта) (у разі 
прийняття рішення про емісію відсоткових/дисконт-
них облігацій), в тому числі порядок та умови 
конвертації конвертованих облігацій у власні акції 
емітента (для емітентів – акціонерних товариств)*, 
із зазначенням типу, номінальної вартості та 
кількості акцій цього емітента, в які конвертується 
кожна облігація, із зазначенням коефіцієнта 
конвертації, можливості та умови вибору власником 
таких облігацій форми їх погашення
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15.4 порядок погашення конвертованих облігацій у 
випадку неможливості проведення конвертації 
конвертованих облігацій в акції

15.5 можливість дострокового погашення емітентом 
всього випуску облігацій за власною ініціативою 
(порядок повідомлення власників облігацій про 
прийняття емітентом рішення про дострокове 
погашення випуску облігацій; порядок встановлення 
ціни дострокового погашення облігацій; строк, у 
який облігації мають бути пред’явлені для достроко-
вого погашення)

15.6 можливість дострокового погашення облігацій за 
вимогою їх власників (порядок повідомлення 
власників облігацій про прийняття емітентом 
рішення про дострокове погашення випуску 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації можуть 
бути пред’явлені для дострокового погашення)

15.7 дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання 
облігацій для погашення (дострокового погашення) 
випуску облігацій

15.8 порядок та умови конвертації конвертованих 
облігацій в акції у разі прийняття емітентом обліга-
цій рішення про припинення, або виділ, або 
можливість дострокового погашення таких облігацій

16 Порядок оголошення емітентом дефолту та 
порядок дій емітента в разі оголошення ним 
дефолту

17 Інші відомості*

__________ 
* За наявності.

Додаток 8
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(пункт 2 глави 3 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ _________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій та анулю-

вання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, 
електронна пошта)
Номер поточного рахунку та 
найменування банку, у якому 
відкрито рахунок
Дата реєстрації та реєстрацій-
ний номер випуску згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій
Дата затвердження проспекту 
облігацій
Дата затвердження змін до про-
спекту облігацій (у разі їх 
наявності)
Дата і номер рішення про 
відмову від розміщення облігацій

Дата оприлюднення публічної 
пропозиції (у разі здійснення 
публічної пропозиції облігацій) 
із зазначенням способу 
оприлюднення
Дата оприлюднення проспекту 
облігацій (у разі затвердження 
проспекту облігацій реєстру-
вальним органом) із зазначен-
ням способу оприлюднення
________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 9
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(підпункт 3 пункту 3 глави 4 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ _________ 20__ року № ___ 

(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про зупинення обігу облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, 
електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найме-
нування банку, у якому відкрито 
рахунок
Дата реєстрації та реєстраційний 
номер випуску згідно зі свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій
Підстава для зупинення обігу 
облігацій (продовження строків обігу 
та погашення облігацій / анулювання 
викуплених облігацій / конвертація 
облігацій / припинення емітента 
облігацій / прийняття рішення про 
виділ тощо)

_________ 
(посада)

 _______ 
(підпис)

 ________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 10
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(підпункт 4 пункту 3 глави 4 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № _______-З
м. __________ ___ ____________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу____________
__________________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок здійснення емі-

сії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
21 червня 2018 року № 425, та відповідно до документів, нада-
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них ________________________________________________,
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

або відомостей (інформації) (відомості з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та гро-
мадських формувань (у тому числі у формі витягу або випис-
ки)/відповідне рішення суду/інформація органів державної 
статистики), отриманих щодо ___________________________
___________________________________________________,

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

ПОСТАНОВЛЯЄ:
зупинити обіг облігацій 
_________________________________________________.

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, пов’язаних 

з переходом прав власності на облігації: 
___ ____________ 20__ року. 

 ________ ___________  _______________________
 (посада) (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)
  М.П.

Додаток 11
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(підпункт 8 пункту 3 глави 4 розділу ІІІ) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ _________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про затвердження змін до проспекту облігацій/пого-

дження змін до рішення про емісію облігацій
Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електро-
нна пошта)
Номер поточного рахунку та найменуван-
ня банку, у якому відкрито рахунок
Орган, який прийняв рішення про внесен-
ня змін до проспекту облігацій/рішення 
про емісію облігацій
Дата і номер рішення про внесення змін 
до проспекту облігацій/рішення про 
емісію облігацій, підстава для прийняття 
рішення
Дата затвердження проспекту облігацій (у 
разі їх наявності)
Дата затвердження змін до проспекту 
емісії облігацій (у разі їх наявності)
Дата реєстрації та реєстраційний номер 
випуску згідно зі свідоцтвом про реєстра-
цію випуску облігацій
Дата оприлюднення публічної пропозиції 
(у разі здійснення публічної пропозиції 
облігацій) із зазначенням способу опри-
люднення
Дата оприлюднення проспекту облігацій 
(у разі затвердження проспекту облігацій 
реєструвальним органом) із зазначенням 
способу оприлюднення

________ 
(посада)

________ 
(підпис)

________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 12
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(підпункт 9 пункту 3 глави 4 розділу ІІІ)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___-ВО 

м. __________  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа реєструвального органу ___________
__________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі _______ Положення про порядок здійснення емі-

сії облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 
червня 2018 року № 425, та відповідно до документів, наданих 
на відновлення обігу облігацій/у зв’язку з неотриманням доку-
ментів для затвердження змін до проспекту облігацій або по-
годження змін до рішення про емісію облігацій/у зв’язку із за-
твердженням (відмовою в затвердженні) змін до проспекту 
облігацій або погодженням (відмовою у погодженні) змін до рі-
шення про емісію облігацій

__________________________________________________ 
(найменування емітента)

__________________________________________________
(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

ПОСТАНОВЛЯЄ:
відновити обіг облігацій ______________________________.
               (найменування емітента) 

 _______  _____  _______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М.П.

Додаток 13
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(підпункт 1 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ _________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, 
електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найме-
нування банку на території України, 
у якому відкрито рахунок
Дата реєстрації та реєстраційний 
номер випуску згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій
Дата затвердження проспекту емісії 
облігацій (у разі їх наявності)
Дата затвердження змін до 
проспекту емісії облігацій (у разі їх 
наявності)
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Дата оприлюднення публічної 
пропозиції (у разі здійснення публіч-
ної пропозиції облігацій) із зазначен-
ням способу оприлюднення
Дата оприлюднення проспекту 
облігацій (у разі затвердження 
проспекту облігацій реєструвальним 
органом) із зазначенням способу 
оприлюднення
________ 
(посада)

_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 14
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)

ЗВІТ
про результати емісії облігацій

__________________________________________________ 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__/Т
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року

1. Дата початку розміщення облігацій згідно з рішенням про емі-
сію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформлення)
2. Дата закінчення розміщення облігацій:
запланована згідно з рішенням про 
емісію облігацій та проспектом 
облігацій (у разі його оформлення)
фактична
3. Кількість облігацій у випуску:
які пропонувалися для розміщення 
згідно з рішенням про емісію 
облігацій та проспектом облігацій (у 
разі його оформлення)
фактично розміщених
4. Загальна номінальна вартість 
випуску облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій), 
грн
фактично розміщених, грн
5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску облігацій, 
грн
Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу*

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

Облігації, придбані працівниками 
емітента*

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

6. Кількість облігацій, що облікову-
ються на рахунку в цінних паперах 
емітента за результатами повернен-
ня внесків, унесених як плата за 
облігації, усім особам, які зробили ці 
внески**
7. Загальна сума повернутих 
внесків, унесених як плата за обліга-
ції, усім особам, які зробили ці 
внески, грн**

Затверджено:
______________ 

(посада)
_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від емітента:
______________ 
(посада)

_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від андеррайтера***:
______________ 

(посада)
_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:

__________ 
(посада)

___________ 
(підпис, дата)

_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________ 
* Заповнюється акціонерними товариствами. 
** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації 

звіту про результати емісії облігацій та скасування реєстрації 
випуску облігацій.

*** За наявності.

Додаток 15
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу ІІІ) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ _________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про реєстрацію звіту про результати емісії облігацій та 

скасування реєстрації випуску облігацій
Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, 
електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найме-
нування банку на території України, 
у якому відкрито рахунок
Дата реєстрації та реєстраційний 
номер випуску згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій
Дата затвердження проспекту обліга-
цій (у разі наявності)
Дата затвердження змін до проспек-
ту облігацій (у разі їх наявності)
Дата оприлюднення публічної 
пропозиції (у разі здійснення 
публічної пропозиції облігацій) із 
зазначенням способу та дати 
оприлюднення
Дата оприлюднення проспекту 
облігацій (у разі затвердження 
проспекту облігацій ) із зазначенням 
способу та дати оприлюднення

_______ 
(посада)

_______ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)
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Додаток 16
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 7 розділу ІІІ)

Довідка
про емісію облігацій

__________________________________________________ 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__/Т
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року

1. Дата початку розміщення облігацій згідно з рішенням про 
емісію облігацій та проспектом облігацій (у разі його оформ-
лення)
2. Дата закінчення розміщення облігацій:
запланована згідно з рішенням про 
емісію облігацій та проспектом 
облігацій (у разі його 
оформлення)
фактична
3. Кількість облігацій у випуску:
які пропонувалися для 
розміщення згідно з 
рішенням про емісію облігацій та 
проспектом облігацій (у разі його 
оформлення)
фактично розміщених
4. Загальна номінальна вартість 
випуску облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій), 
грн
фактично розміщених, грн
5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску облігацій, 
грн
Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради*

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу*

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

Облігації, придбані працівниками 
емітента*

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

6. Кількість облігацій, 
що обліковуються на 
рахунку в цінних паперах емітента 
за результатами повернення 
внесків, унесених як плата за 
облігації, усім особам, які зробили ці 
внески
7. Загальна сума 
повернутих внесків, унесених 
як плата за облігації, 
усім особам, які зробили ці внески, 
грн

Від емітента:
_________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, 

по батькові)

__________ 
* Заповнюється акціонерними товариствами. 

Додаток 17
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(пункт 2 глави 1 розділу IV)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___-СТ-О

м. _________  ___ ____________ 20__ року 
Уповноважена особа реєструвального органу ____________

____________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______ Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
21  червня 2018 року № 425, та відповідно до документів, нада-
них

__________________________________________________
(найменування емітента)

__________________________________________________
(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на реєстрацію звіту про результати емісії облігацій/у зв’язку 
з прийняттям рішення про відмову від емісії облігацій/у разі не-
затвердження результатів емісії облігацій/у зв’язку з відмовою 
від проведення конвертації облігацій,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій ______________

____________________________________________________.
(найменування емітента)

2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску обліга-
цій__________________________________________________

(найменування емітента)
__________________________________________________

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

анулювати. 

 _______  _____  _______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М.П.

Додаток 18
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(пункт 4 глави 1 розділу IV)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___-С-О

м. _________  ___ ____________ 20__ року 

Уповноважена особа реєструвального органу ___________
__________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______ Положення про порядок здійснення емісії об-

лігацій підприємств та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 року 
№ 425, та відповідно до документів, отриманих від

__________________________________________________
(найменування емітента)

_________________________________________________
_(місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)

на скасування реєстрації випуску облігацій у зв’язку з пога-
шенням (достроковим погашенням) облігацій/анулюванням ви-
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куплених емітентом облігацій/конвертацією облігацій/припи-
ненням емітента,

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
1. Скасувати реєстрацію випуску облігацій ______________

____________________________________________________.
(найменування емітента)

2. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ___________
____________________________________________________

(найменування емітента)
__________________________________________________
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, орган, 

що його видав)
анулювати.

 _______  _____  _______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М.П.

Додаток 19
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(пункт 1 глави 2 розділу IV) 

ЗВІТ
про результати погашення облігацій

__________________________________________________
(найменування емітента)

Реєстраційний номер __/__/__.
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року
1. У разі виконання емітентом зобов’язань з погашення об-

лігацій
Дата початку погашення випуску облігацій:
запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій 
та проспектом облігацій (у разі його оформлення))
фактична
Дата закінчення погашення випуску облігацій:
запланована (згідно з рішенням про емісію 
облігацій та проспектом облігацій (у разі його 
оформлення))
фактична
Кількість облігацій у випуску, які перебували в 
обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій)
Кількість погашених облігацій у випуску 
Загальна номінальна вартість випуску облігацій, 
які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн
Відсоткові облігації:
загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у 
тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
сума відсоткового доходу, що виплачена за 
відсотковими облігаціями, грн
Цільові облігації:
товари (послуги), якими здійснювалося погашен-
ня облігацій
загальна вартість наданих товарів (послуг), грн
Дисконтні облігації:
загальна сума, на яку погашено облігації, грн
Конвертовані облігації:
кількість акцій, у які конвертовано облігації (у 
разі здійснення погашення облігацій шляхом кон-
вертації таких облігацій на відповідну кількість 
акцій емітента)
загальна сума, на яку погашено облігації (у разі 
здійснення погашення облігацій шляхом виплати 
номінальної вартості таких облігацій), грн 

Дата оприлюднення звіту про результати емісії 
облігацій із зазначенням способу та дати 
оприлюднення

2. У разі неспроможності емітента виконати зобов’язання з 
погашення облігацій
Запланована дата початку погашення випуску 
облігацій (згідно з рішенням про емісію облігацій 
та проспектом облігацій (у разі його оформлен-
ня))
Запланована дата закінчення погашення 
випуску облігацій (згідно з рішенням про емісію 
облігацій та проспектом облігацій (у разі його 
оформлення))
Кількість облігацій у випуску, які перебували в 
обігу (згідно зі свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій)
Загальна номінальна вартість випуску облігацій, 
які перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн
Кількість непогашених облігацій
Сума, на яку не погашено облігації, грн
Відсотки та сума доходу, що не виплачені за 
відсотковими облігаціями, грн
Товари (послуги), якими мало проводитися 
погашення цільових облігацій
Причини невиконання емітентом зобов’язання з 
погашення облігацій
Дата оприлюднення звіту про результати емісії 
облігацій із зазначенням способу та дати 
оприлюднення
Від емітента:

___________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Від аудитора:
___________ 

(посада)
___________ 

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

Від Центрального 
депозитарію 
цінних паперів:

___________ 
(посада)

___________ 
(підпис, дата)

________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 20
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(пункт 1 глави 2 розділу IV)

ЗВІТ
про результати дострокового погашення облігацій

__________________________________________________ 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер __/__/__
Дата реєстрації ___ ____________ 20___ року

Дата початку погашення випуску облігацій:
запланована (згідно з рішенням про емісію обліга-
цій та проспектом облігацій (у разі його оформлен-
ня))
запланована (згідно з рішенням про емісію обліга-
цій та проспектом облігацій (у разі його оформлен-
ня)/ повідомленням про припинення емітента, 
оприлюдненим відповідно до вимог законодавства)
фактична
Дата закінчення погашення випуску облігацій:
запланована (згідно з рішенням про емісію облігацій 
та проспектом облігацій (у разі його оформлення))



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №167, 3 вересня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

80

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

запланована (згідно з рішенням про емісію обліга-
цій та проспектом облігацій (у разі його оформлен-
ня)/ повідомленням про припинення емітента, 
оприлюдненим відповідно до вимог законодавства)
фактична
Кількість облігацій у випуску, які перебували в обігу 
(згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску облігацій)
Кількість погашених облігацій у випуску 
Загальна номінальна вартість випуску облігацій, які 
перебували в обігу (згідно зі свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн
Відсоткові облігації:
загальна сума, на яку погашено облігації, грн, у 
тому числі:
розмір відсоткового доходу за облігацією, %
сума відсоткового доходу, що виплачена за 
відсотковими облігаціями, грн
Цільові облігації:
товари (послуги), якими здійснювалося погашення 
облігацій
загальна вартість наданих товарів (послуг), грн
Дисконтні облігації:
загальна сума, на яку погашено облігації, грн
Конвертовані облігації:
кількість акцій, у які конвертовано облігації (у разі здій-
снення погашення облігацій шляхом конвертації таких 
облігацій на відповідну кількість акцій емітента)
загальна сума, на яку погашено облігації (у разі 
здійснення погашення облігацій шляхом виплати 
номінальної вартості таких облігацій), грн
Дата і номер рішення про дострокове погашення 
облігацій
Дата оприлюднення звіту про результати емісії обліга-
цій із зазначенням способу та дати оприлюднення

Від емітента:
__________ 

(посада)
___________ 

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

Від аудитора:
__________ 

(посада)
___________ 

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

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:

__________ 
(посада)

___________ 
(підпис, дата)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 21
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(підпункт 1 пункту 5 глави 2 розділу IV) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ _________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про подання звіту про результати погашення (достро-

кового погашення) облігацій
Найменування та вид емітента
Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Телефон, факс
Номер поточного рахунку та найме-
нування банку, у якому відкрито 
рахунок
Дата реєстрації та реєстраційний 
номер випуску згідно зі свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій
Дата реєстрації звіту про результати 
емісії облігацій
Дата і номер рішення про достроко-
ве погашення облігацій (зазначають-
ся у разі прийняття такого рішення)

________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Додаток 22
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(пункт 2 глави 3 розділу IV)

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ ___________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про відновлення обігу облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна 
пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, 
у якому відкрито рахунок
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску 
згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій
Підстава для відновлення обігу облігацій

__________ 
(посада)

________ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ім’я, 

по батькові)

Додаток 23
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(пункт 6 глави 3 розділу IV) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ ___________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про скасування реєстрації випуску облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, 
електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найме-
нування банку, у якому відкрито 
рахунок
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Дата реєстрації та реєстраційний 
номер випуску згідно зі свідоцтвом 
про реєстрацію випуску облігацій
Дата реєстрації звіту про результати 
емісії облігацій

________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 24
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(підпункт 1 пункту 6 глави 4 розділу IV) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ ____________ 20__ року № ___

ЗАЯВА 
про зупинення обігу облігацій та реєстрацію нового 

випуску облігацій
Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна 
пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, 
у якому відкрито рахунок
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску 
згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій
Дата прийняття рішення про проведення конвер-
тації облігацій
_________ 
(посада)

____________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 25
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 6 глави 4 розділу IV)

РІШЕННЯ
про емісію облігацій з метою проведення конвертації 

облігацій існуючого випуску 
__________________________________________________ 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)
1 Дата і номер рішення (протоколу) про емісію обліга-

цій з метою проведення конвертації облігацій 
існуючого випуску; найменування органу, який 
прийняв рішення; порядок проведення та кількість 
учасників голосування; кількість та відсоток голосів, 
якими приймалось рішення про випуск

2 Розмір статутного капіталу емітента на дату при-
йняття рішення, відомості щодо його оплати

3 Розмір власного капіталу емітента на дату прийняття 
рішення

4 Інформація про облігації існуючого випуску 
4.1 параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, 
конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)
кількість облігацій
номінальна вартість облігації
загальна номінальна вартість випуску облігацій
серія облігацій*

4.2 інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розмі-
щення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення 
виконання зобов’язання стосовно погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми боргу 
та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо 
погашення основної суми боргу/погашення основної 
суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або 
застава щодо забезпечення виконання зобов’язання 
стосовно погашення основної суми боргу/погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за облігація-
ми)
розмір забезпечення
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення 
його (їх) державної реєстрації
реквізити документів, що підтверджують забезпечен-
ня (гарантія/договір поруки/договір застави)

4.3 інформація про права, надані власникам облігацій, 
які підлягають конвертації

5 Інформація про облігації, що випускаються з метою 
проведення конвертації облігацій існуючого випуску 

5.1 параметри випуску:
характеристика облігацій (іменні; цільові; звичайні, 
конвертовані (незабезпечені)/забезпечені)
кількість облігацій
номінальна вартість облігації
загальна номінальна вартість випуску облігацій
серія облігацій*

5.2 інформація щодо забезпечення облігацій (у разі розмі-
щення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення 
виконання зобов’язання стосовно погашення 
основної суми боргу/погашення основної суми боргу 
та виплати доходу за облігаціями, або гарантія щодо 
погашення основної суми боргу/погашення основної 
суми боргу та виплати доходу за облігаціями, або 
застава щодо забезпечення виконання зобов’язання 
стосовно погашення основної суми боргу/погашення 
основної суми боргу та виплати доходу за облігація-
ми)
розмір забезпечення
найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ 
поручителя(ів)/гаранта(ів), місце та дата проведення 
його (їх) державної реєстрації
реквізити документів, що підтверджують забезпечен-
ня (гарантія/договір поруки/договір застави)
порядок повідомлення власників забезпечених 
облігацій про зміну поручителя(ів)/гаранта(ів)

5.3 інформація про права, що надаються власникам 
облігацій, які випускаються з метою проведення 
конвертації облігацій існуючого випуску (серії)*

6 Порядок конвертації облігацій:
6.1 порядок повідомлення власників облігацій про 

проведення конвертації таких облігацій (із зазначен-
ням строків і способу повідомлення) 

6.2 спосіб отримання згоди власників облігацій на 
конвертацію

6.3 порядок повідомлення емітента власниками обліга-
цій про згоду (або незгоду) з рішенням про прове-
дення конвертації (із зазначенням строків і способу 
повідомлення)

6.4 строк, у який облігації мають бути пред’явлені їх 
власниками для викупу у разі їх незгоди з рішенням 
про проведення конвертації

6.5 порядок викупу пред’явлених для викупу облігацій
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7 Інформація щодо можливості відмови від проведен-
ня конвертації облігацій

8 Порядок погашення облігацій:
8.1 адреси місць, дати початку і закінчення погашення 

облігацій
8.2 умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі 

прийняття рішення про конвертацію цільових 
облігацій (крім цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов’язань за якими здійснюється 
шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлово-
го будівництва))

8.3 порядок виплати номінальної вартості облігації із 
зазначенням валюти, у якій здійснюється погашення 
(національна або іноземна валюта) (у разі прийняття 
рішення про емісію відсоткових/дисконтних обліга-
цій), в тому числі порядок та умови конвертації 
конвертованих облігацій у власні акції емітента (для 
емітентів - акціонерних товариств)*, із зазначенням 
типу, номінальної вартості та кількості акцій цього 
емітента, у які конвертується кожна облігація, із 
зазначенням коефіцієнта конвертації, можливості та 
умови вибору власником таких облігацій форми їх 
погашення

8.4 порядок погашення конвертованих облігацій у 
випадку неможливості проведення конвертації 
конвертованих облігацій в акції

8.5 можливість дострокового погашення емітентом всього 
випуску облігацій за власною ініціативою (порядок 
повідомлення власників облігацій про прийняття 
емітентом рішення про дострокове погашення випуску 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути 
пред'явлені для дострокового погашення)

8.6 можливість дострокового погашення облігацій за 
вимогою їх власників (порядок повідомлення 
власників облігацій про прийняття емітентом 
рішення про дострокове погашення випуску обліга-
цій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації можуть 
бути пред'явлені для дострокового погашення)

8.7 дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання 
облігацій для погашення (дострокового погашення) 
випуску облігацій

8.8 порядок та умови конвертації конвертованих 
облігацій в акції у разі прийняття емітентом облігацій 
рішення про припинення, або виділ, або можливість 
дострокового погашення таких облігацій

9 Інші відомості*

__________ 
* За наявності

Додаток 26
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств та їх обігу
(підпункт 1 пункту 2 глави 3 розділу V) 

Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ ______________ 20__ року № ____ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА
про заміну свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій

Повне найменування емітента
Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження
Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
Номер поточного рахунку та найменування банку, у 
якому відкрито рахунок
Розмір статутного капіталу згідно з установчими 
документами емітента (якщо емітент діє на підставі 
модельного статуту, - згідно з відомостями про 
емітента, які містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприєм-
ців)
Дата реєстрації та реєстраційний номер випуску 
згідно зі свідоцтвом про реєстрацію випуску 
облігацій
Дата видачі та номер розпорядження про зупинен-
ня обігу облігацій
________ 
(посада)

___________ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
21.06.2018  м. Київ  № 426

Про затвердження Порядку 
реєстрації випуску акцій при 
збільшенні (зменшенні) розмі-
ру статутного капіталу акціо-
нерного товариства 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
19 липня 2018 р. за № 842/32294

Відповідно до пунктів 1, 3 частини другої статті 7, пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні», Закону України від 16 листопада 2017 
року № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення 
інвестицій емітентами цінних паперів»

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок реєстрації випуску акцій при збіль-

шенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного 
товариства (далі – Порядок), що додається.

2. Дія цього рішення поширюється на всі акціонерні товари-
ства, що прийняли рішення про збільшення (зменшення) роз-
міру статутного капіталу, з дати набрання чинності цим рішен-
ням.

3. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (Хохлова Н.) забезпечити подання цього рішення 
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів (Хохлова Н.) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення в офі-
ційному друкованому виданні Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку.

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
Лібанова М.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
21 червня 2018 року № 426

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України
19 липня 2018 р. за № 842/32294

ПОРЯДОК 
реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) 

розміру статутного капіталу акціонерного товариства
І. Загальні положення

1. Дія цього Порядку поширюється на акціонерні товариства 
(крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збіль-
шення або зменшення статутного капіталу (далі – товариство, 
емітент).

Дія цього Порядку не поширюється на випадки реєстрації 
випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерно-
го товариства під час приєднання або виділу.

2. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвер-
дження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії 
акцій здійснюються Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - реєструвальний орган).

3. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвер-
дження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії 
акцій є підставами для внесення відповідної інформації до 
Державного реєстру випусків цінних паперів.

4. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвер-
дження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії 
не можуть розглядатися як гарантія їх вартості.

5. При додатковій емісії акцій у разі збільшення статутного 
капіталу товариства із залученням додаткових внесків здійсню-
ються реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та затвер-
дження проспекту акцій, реєстрація звіту про результати емісії 
акцій. Реєстрація випуску акцій та затвердження проспекту ак-
цій здійснюються одночасно.

6. При збільшенні статутного капіталу товариства за рахунок 
спрямування до статутного капіталу додаткового капіталу у 
частині емісійного доходу (його частини) та/або спрямування 
до статутного капіталу прибутку (його частини) здійснюється 
реєстрація випуску акцій. Звіт про результати емісії акцій до ре-
єструвального органу для реєстрації не подається.

7. При зменшенні статутного капіталу товариства шляхом 
зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулюван-
ня раніше викуплених чи іншим шляхом набутих товариством 
акцій та зменшення їх загальної кількості здійснюється реє-
страція випуску акцій. Звіт про результати емісії акцій до реє-
струвального органу для реєстрації не подається.

8. Реєструвальний орган:
1) здійснює реєстрацію випуску акцій (без здійснення публічної 

пропозиції акцій) або відмовляє у відповідній реєстрації протягом 
25 робочих днів після надходження заяви, рішення про емісію ак-
цій і всіх необхідних документів для реєстрації випуску акцій;

2) здійснює реєстрацію випуску акцій/реєстрацію випуску та 
затвердження проспекту акцій (у разі здійснення публічної про-
позиції акцій) або відмовляє у відповідній реєстрації (затвер-
дженні) після надання всіх необхідних документів протягом: 

20 робочих днів;
10 робочих днів - у разі, якщо в емітента наявні цінні папери, 

допущені до торгів на фондовій біржі, та/або здійснювалася пу-
блічна пропозиція таких цінних паперів;

3) здійснює реєстрацію звіту про результати емісії акцій або 
відмовляє в реєстрації протягом 25 робочих днів з дати отри-
мання заяви та всіх необхідних документів для реєстрації звіту 
про результати емісії акцій;

4) повертає у передбачений підпунктами 1-3 цього пункту 
строк документи емітентові без розгляду в разі їх подання не в 

повному обсязі або з порушенням встановлених реєструваль-
ним органом вимог до їх оформлення.

У разі якщо рішення про емісію акцій, звіт про результати 
емісії акцій та/або інші подані документи не відповідають ви-
могам законодавства, та/або містять неповну чи недостовірну 
інформацію, та/або містять розбіжності між своїми положення-
ми, реєструвальний орган невідкладно, але не пізніше завер-
шення передбачених цим пунктом строків, інформує заявника 
про зазначені виявлені факти та чітко визначає зміни, доповне-
ння та/або пояснення, які необхідно подати у зв’язку з цим. У 
такому разі строк, передбачений цим пунктом, розпочинається 
з дня отримання реєструвальним органом запитуваних відпо-
відно до цього пункту документів та/або пояснень.

Реєструвальний орган має право здійснювати перевірку ві-
домостей, що містяться в поданих документах. До закінчення 
встановленого для реєстрації строку реєструвальний орган 
може запросити надання додаткових документів, які підтвер-
джують дані, наведені в документах, наданих емітентом для 
реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та затвердження 
проспекту акцій, звіту про результати емісії акцій.

9. Принцип мовчазної згоди не застосовується до процесу 
реєстрації реєструвальним органом випуску акцій, реєстрації 
випуску та затвердження проспекту акцій.

10. Датою отримання документів є дата реєстрації таких до-
кументів, наданих у паперовій формі, у відповідному підрозділі 
реєструвального органу, який виконує функції реєстрації вхід-
ної кореспонденції.

Документи в електронній формі додаються до документів, 
наданих у паперовій формі. Емітент відповідає за відповідність 
інформації, яка міститься в документах, наданих в електронній 
формі, та інформації, яка міститься в документах, наданих в 
паперовій формі.

11. Рішення про емісію акцій, про збільшення або зменшен-
ня статутного капіталу товариства, інші рішення загальних збо-
рів акціонерів товариства з питань, пов’язаних з процедурою 
зміни розміру статутного капіталу, оформлюються протоколом 
або випискою з протоколу загальних зборів акціонерів товари-
ства відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» та мають бути пронумеровані, прошнуровані 
та засвідчені підписами голови, секретаря зборів, керівника то-
вариства. До протоколу або виписки з протоколу загальних 
зборів акціонерів товариства додаються протоколи про підсум-
ки голосування з відповідних питань порядку денного, які ма-
ють відповідати вимогам статті 45 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», та перелік акціонерів, які зареєструвалися 
для участі у загальних зборах акціонерів товариства.

12. Для реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та за-
твердження проспекту акцій, реєстрації звіту про результати 
емісії акцій акціонерні товариства подають фінансову звітність 
- звітність (для банків - за відповідними формами, що визначені 
нормативно-правовими актами про складання фінансової звіт-
ності банків України, затвердженими постановами Правління 
Національного банку України, які діяли на відповідні звітні дати; 
для інших юридичних осіб - фінансова звітність за відповідни-
ми формами, що визначені нормативно-правовими актами 
Міністерства фінансів України щодо складання фінансової звіт-
ності юридичних осіб (крім банків), які діяли на відповідні звітні 
дати), яка складається зі: 

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.
Якщо емітент відповідно до законодавства зобов’язаний 

складати фінансову звітність за міжнародними стандартами 
фінансової звітності, він подає фінансову звітність, складену за 
міжнародними стандартами фінансової звітності.
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Якщо фінансова звітність товариства разом з аудиторським 
звітом (звітом незалежного аудитора) є у публічному доступі в 
результаті її оприлюднення на веб-сайті емітента та у загально-
доступній інформаційній базі даних Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, емі-
тент може не надавати паперові копії таких документів. У 
такому разі емітент подає довідку, підписану керівником емі-
тента, що має містити посилання на веб-сторінку, де оприлюд-
нені такі документи, яка включає універсальний покажчик міс-
цезнаходження (Universal Resource Locator) (URL-адресу), 
доменне ім’я, місцезнаходження сторінки та назву файла.

13. За письмовим зверненням емітента, поданим до реє-
струвального органу до прийняття реєструвальним органом 
рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації випуску акцій, 
реєстрації випуску та затвердженні проспекту акцій, звіту про 
результати емісії акцій, реєструвальний орган може повернути 
всі документи, подані для реєстрації випуску акцій, реєстрації 
випуску акцій та затвердження проспекту емісії, реєстрації зві-
ту про результати емісії акцій, на доопрацювання.

14. Затверджений проспект акцій засвідчується підписом 
уповноваженої особи реєструвального органу, штампом 
«ЗАТВЕРДЖЕНО» і печаткою реєструвального органу.

Один примірник затвердженого проспекту акцій повертаєть-
ся емітенту.

Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним 
органом рішення щодо реєстрації випуску акцій, реєстрації ви-
пуску акцій та затвердження проспекту акцій здійснюється за-
собами телекомунікаційного зв’язку.

15. Зареєстрований звіт про результати емісії акцій засвідчу-
ється підписом уповноваженої особи реєструвального органу, 
штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і печаткою реєструвального ор-
гану.

Один примірник зареєстрованого звіту про результати емісії 
акцій після реєстрації повертається емітенту.

Повідомлення товариства про прийняте реєструвальним 
органом рішення щодо реєстрації звіту про результати емісії 
акцій здійснюється засобами телекомунікаційного зв’язку.

16. Підстави для повернення емітентові без розгляду доку-
ментів, що подані для реєстрації випуску акцій:

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

цим Порядком, до їх оформлення.
17. Підставами для відмови в реєстрації випуску акцій є:
1) невідповідність поданих документів вимогам законодав-

ства;
2) наявність розбіжностей між різними положеннями пода-

них документів, недостовірність та/або неповнота інформації у 
поданих документах; 

3) порушення встановленого законодавством порядку при-
йняття рішення про емісію акцій;

4) визнання емісії акцій недобросовісною;
5) місцезнаходженням емітента відповідно до Єдиного дер-

жавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань є тимчасово окупована територія 
України або територія проведення антитерористичної опера-
ції.

У разі здійснення емісії акцій шляхом публічної пропозиції 
затвердження проспекту акцій здійснюється одночасно та за 
умови реєстрації випуску акцій.

18. Підставами для відмови в реєстрації звіту про результа-
ти емісії акцій є:

1) порушення вимог законодавства щодо емісії акцій, зокре-
ма порушено встановлений порядок прийняття рішення про за-
твердження результатів емісії; 

2) емісію акцій визнано недобросовісною;
3) встановлено невідповідність поданих документів вимогам 

законодавства.
19. Повідомлення про відмову в реєстрації випуску акцій, ре-

єстрації випуску та затвердженні проспекту акцій, реєстрації 
звіту про результати емісії акцій, скасуванні реєстрації випуску 
акцій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій доводиться до товариства письмово шляхом на-
правлення емітенту розпорядження про відмову в реєстрації 
випуску акцій, реєстрації випуску та затвердженні проспекту 
акцій, реєстрації звіту про результати емісії акцій, скасуванні 
реєстрації випуску акцій та анулюванні тимчасового свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій (додаток 1) і має містити правове 
обґрунтування такої відмови.

Повідомлення про повернення без розгляду документів, що 
подані для реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та за-
твердження проспекту акцій, реєстрації звіту про результати 
емісії акцій доводиться до емітента письмово шляхом направ-
лення емітенту відповідного листа, що містить обґрунтовані 
підстави для залишення документів без розгляду.

У разі відмови в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску 
та затвердженні проспекту акцій, реєстрації звіту про результа-
ти емісії акцій усі подані документи залишаються в реєстру-
вальному органі. Оригінал свідоцтва (тимчасового свідоцтва) 
про реєстрацію випуску акцій повертається заявнику.

У разі якщо в реєстрації випуску акцій, реєстрації випуску та 
затвердженні проспекту акцій, реєстрації звіту про результати 
емісії акцій відмовлено з мотивів, які товариство вважає необ-
ґрунтованими, воно може звернутися до суду.

20. Реєстрація наступного випуску акцій, випуску акцій та за-
твердження проспекту акцій здійснюються реєструвальним ор-
ганом тільки за умови реєстрації звіту про результати емісії ак-
цій та/або видачі свідоцтва про реєстрацію попереднього 
випуску акцій або скасування тимчасового свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій.

21. Після реєстрації випуску акцій при збільшенні розміру 
статутного капіталу за рахунок додаткових внесків емітенту ви-
дається тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (до-
датки 2, 3).

Після реєстрації випуску акцій, щодо яких емітентом прийня-
то рішення про емісію акцій без здійснення публічної пропозиції 
(додаток 4), уповноважена особа реєструвального органу про-
тягом 3 робочих днів надає Центральному депозитарію цінних 
паперів перелік осіб, які відповідно до рішення про емісію акцій 
є учасниками розміщення, та розпорядження про заборону 
здійснення переказу акцій з рахунку в цінних паперах емітента 
на рахунки в цінних паперах депозитарних установ для подаль-
шого зарахування депозитарними установами прав на ці акції 
на рахунки в цінних паперах депонентів, які не визначені рі-
шенням про емісію акцій як учасники такого розміщення (до-
даток 5). 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (додатки 6, 7) ви-
дається емітенту одночасно із примірником зареєстрованого 
звіту про результати емісії акцій.

22. Після реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного 
капіталу за рахунок спрямування до статутного капіталу додат-
кового капіталу у частині емісійного доходу (його частини) та/
або спрямування до статутного капіталу прибутку (його части-
ни) або після реєстрації випуску акцій при зменшенні статутно-
го капіталу емітенту видається свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій.

23. У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам 
права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями, ре-
єструвальний орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій на весь випуск з урахуванням попередніх випусків та ану-
лює тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та сві-
доцтва про реєстрацію попередніх випусків акцій.

У разі здійснення емісії акцій, що надають їх власникам пра-
ва інші, ніж за раніше розміщеними акціями, реєструвальний 
орган видає свідоцтво про реєстрацію випуску акцій тільки на 
цей випуск та анулює тимчасове свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій.
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Анулювання раніше виданих свідоцтв (тимчасових свідоцтв) 
про реєстрацію випуску акцій здійснюється шляхом унесення 
запису до свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що видаєть-
ся реєструвальним органом.

24. Реєструвальний орган не пізніше наступного робочого 
дня з дати видачі тимчасового свідоцтва/свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій забезпечує направлення електронних 
копій тимчасового свідоцтва/свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій та інших документів до Центрального депозитарію цінних 
паперів відповідно до нормативно-правового акта реєстру-
вального органу, що встановлює порядок обміну електронними 
документами реєструвального органу та Центрального депози-
тарію цінних паперів.

25. Уповноважена особа реєструвального органу видає роз-
порядження про скасування реєстрації випуску акцій та анулю-
вання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (до-
даток 8) у разі: 

1) якщо протягом строку емісії акцій, який зазначений у рі-
шенні про емісію акцій та проспекті акцій (у разі його оформ-
лення), не було розміщено жодної акції.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску ак-
цій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати 
емісії акцій протягом 25 робочих днів з дати отримання реє-
струвальним органом відповідних документів;

2) прийняття протягом строку емісії акцій рішення про від-
мову від емісії акцій. 

Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску ак-
цій видається одночасно з реєстрацією звіту про результати 
емісії акцій протягом 25 робочих днів з дати отримання реє-
струвальним органом відповідних документів;

3) прийняття після реєстрації випуску акцій до початку реа-
лізації переважного права акціонерів на придбання акцій/до по-
чатку розміщення акцій, який зазначений у рішенні про емісію 
акцій та проспекті акцій (у разі його оформлення), рішення про 
відмову від емісії акцій.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску ак-
цій видається протягом 25 робочих днів з дати отримання реє-
струвальним органом відповідних документів;

4) незатвердження у встановлені законодавством строки ре-
зультатів емісії акцій.

Розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску ак-
цій видається протягом 25 робочих днів з дати отримання реє-
струвальним органом відповідних документів.

26. Обіг акцій дозволяється після реєстрації реєструваль-
ним органом звіту про результати емісії акцій та видачі свідо-
цтва про реєстрацію випуску акцій.

27. Відбиток печатки є необов’язковим реквізитом будь-якого 
з документів, подання яких до реєструвального органу перед-
бачено цим Порядком. Копії документів, подання яких до реє-
струвального органу передбачено цим Порядком, вважаються 
засвідченими у встановленому порядку, якщо на таких копіях 
проставлено підпис уповноваженої особи суб'єкта господарю-
вання.

II. Реєстрація випуску акцій, реєстрація випуску та за-
твердження проспекту акцій при збільшенні розміру ста-
тутного капіталу товариства

1. Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій 
при збільшенні статутного капіталу товариства шляхом розмі-
щення акцій додаткової емісії акцій існуючої номінальної вар-
тості без здійснення публічної пропозиції (крім конвертації кон-
вертованих облігацій в акції)

1. Для реєстрації випуску акцій при збільшенні статутного 
капіталу товариства шляхом розміщення акцій додаткової емі-
сії існуючої номінальної вартості без здійснення публічної про-

позиції товариство протягом 60 днів після прийняття рішення 
про емісію акцій подає до реєструвального органу такі доку-
менти:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій/реєстрацію випуску та 
затвердження проспекту акцій, складену згідно з додатком 9 до 
цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:
збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 

шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків;

невикористання переважного права акціонера на придбання 
акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (за потреби);

емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення);
визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента 

(виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються по-
вноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстру-
вального органу, що встановлює порядок збільшення (змен-
шення) статутного капіталу акціонерного товариства;

визначення (за потреби) уповноважених осіб емітента, яким 
надаються повноваження, визначені нормативно-правовим ак-
том реєструвального органу, що встановлює порядок збіль-
шення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товари-
ства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 
розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до 
законодавства).

Рішення про емісію акцій має містити відомості відповідно 
до додатка 4 до цього Порядку;

3) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 
12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, ра-
зом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за 
звітний період, що передував кварталу, у якому подаються до-
кументи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попе-
реднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність 
відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвід-
чену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом 
незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 
звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

4) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 
розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом 
з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річ-
ної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, скла-
деним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з ураху-
ванням вимог нормативно-правового акта реєструвального 
органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту не-
залежного аудитора);

5) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвід-
чену підписом керівника товариства (додаток 10). 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів (до-
даток 11);

6) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
то рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, 
або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника това-
риства.
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У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства ак-
ціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо під-
готовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу 
та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення;

7) засвідчену підписом керівника товариства довідку про по-
відомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснен-
ня обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, перед-
бачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства», про право вимоги обов’язкового викупу акцій (по-
дається у разі наявності акціонерів, які з питань, передбачених 
статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голо-
сували «проти»), що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення 
акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

8) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту то-
вариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рішень 
про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (надається за 
відсутності скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату 
прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та емісію 
акцій, на офіційному сайті Міністерства юстиції України); 

9) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, 
якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом ак-
ціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості 
акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом ке-
рівника товариства;

10) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості 
акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керів-
ника товариства;

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

12) рішення уповноваженого органу емітента про визначен-
ня (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації пе-
реважного права та розміщення акцій у процесі емісії акцій або 
його копію, засвідчену відповідно до законодавства.

2. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного 
капіталу шляхом здійснення публічної пропозиції акцій додат-
кової емісії існуючої номінальної вартості (крім конвертації кон-
вертованих облігацій в акції) товариство не пізніш як протягом 
60 днів після прийняття рішення про розміщення акцій подає 
до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій/ реєстрацію випуску 
та затвердження проспекту акцій;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:
збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 

шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків;

емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропозиції);
визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента 

(виконавчого органу, наглядової ради), якщо це не визначено 
статутом, якому надаються повноваження, визначені 
нормативно-правовим актом реєструвального органу, що вста-
новлює порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу 
акціонерного товариства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 
розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до 
законодавства).

Рішення про емісію акцій (шляхом здійснення публічної про-
позиції) має містити відомості відповідно до додатка 12 до цьо-

го Порядку (у разі неоформлення проспекту акцій) або відпо-
відно до додатка 13 до цього Порядку (у разі оформлення 
проспекту акцій);

3) проспект акцій (у разі оформлення проспекту акцій при 
здійсненні емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції), що має 
відповідати вимогам нормативно-правового акта реєструваль-
ного органу щодо здійснення публічної пропозиції цінних папе-
рів. 

Проспект акцій подається в двох примірниках;
4) копію договору про андеррайтинг, засвідчену підписом ке-

рівника емітента (подається у разі, якщо емітент прийняв рі-
шення про залучення андеррайтера до розміщення акцій);

5) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 
розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом 
із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний 
період, що передував кварталу, у якому подаються документи 
для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім 
звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповід-
но до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену під-
писами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом неза-
лежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 
звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складений відповідно до Міжнародних 
стандартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового 
акта реєструвального органу, що встановлює вимоги до ауди-
торського звіту (звіту незалежного аудитора); 

6) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 
розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом 
із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо 
річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (у 
разі неоформлення проспекту), або річну фінансову звітність 
відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвід-
чену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом 
незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 
останні два звітні роки, що передували року, у якому подаються 
документи для реєстрації випуску акцій та затвердження про-
спекту акцій (у разі його оформлення), складеним відповідно 
до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням вимог 
нормативно-правового акта реєструвального органу, що вста-
новлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного ауди-
тора).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

7) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвід-
чену підписом керівника товариства. 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

8) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
ті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, 
або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника това-
риства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства ак-
ціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо під-
готовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
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на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу 
та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення відповідно 
до законодавства;

9) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту 
товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рі-
шень про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (шля-
хом здійснення публічної пропозиції) (надається за відсутності 
скан-копії статуту в редакції, що була чинною на дату прийнят-
тя рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, 
на офіційному сайті Міністерства юстиції України);

10) засвідчену підписом керівника товариства довідку про 
повідомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здій-
снення обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, пе-
редбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», про право вимоги обов’язкового викупу акцій (подається 
за наявності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «про-
ти»), що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення 
акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

11) рішення наглядової ради або загальних зборів акціоне-
рів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом 
акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості 
акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом ке-
рівника товариства;

12) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості 
акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керів-
ника товариства;

13) рішення уповноваженого органу емітента про затвер-
дження остаточної ціни розміщення акцій у процесі емісії акцій 
або його копію, засвідчену відповідно до законодавства (за на-
явності);

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

3. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного 
капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій 
додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом кон-
вертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужу-
ються без публічної пропозиції, товариство не пізніш як протя-
гом 60 днів після прийняття рішення про емісію акцій подає до 
реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі збільшення 
статутного капіталу акціонерного товариства шляхом розмі-
щення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості 
шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції 
(додаток 14).

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:
збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 

шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок конвертації (обміну) конвертованих облігацій в ак-
ції;

емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих об-
лігацій в акції;

визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента 
(виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються по-
вноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстру-
вального органу, що встановлює порядок збільшення (змен-
шення) статутного капіталу акціонерного товариства;

визначення (за потреби) уповноважених осіб емітента, яким 
надаються повноваження, визначені нормативно-правовим ак-

том реєструвального органу, що встановлює порядок збіль-
шення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товари-
ства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 
розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до 
законодавства).

Рішення про емісію акцій шляхом конвертації (обміну) кон-
вертованих облігацій в акції має містити відомості відповідно 
до додатка 15 до цього Порядку.

Перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій до-
даткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конверта-
ції (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужуються 
без публічної пропозиції, складається на підставі реєстру влас-
ників конвертованих облігацій станом на дату, що передує даті 
початку погашення конвертованих облігацій. Кількість осіб, се-
ред яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії існу-
ючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) конвер-
тованих облігацій в акції, які відчужуються без публічної 
пропозиції, не може дорівнювати або перевищувати 150 осіб;

3) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 
12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, ра-
зом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за 
звітний період, що передував кварталу, у якому подаються до-
кументи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попе-
реднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність 
відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвід-
чену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом 
незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 
звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

4) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 
розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом 
із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо 
річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій, скла-
деним відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з ураху-
ванням вимог нормативно-правового акта реєструвального 
органу, що встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту не-
залежного аудитора);

5) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену 
підписом керівника товариства. 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

6) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
ті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, 
або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника това-
риства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства ак-
ціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо під-
готовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу 
та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення;

7) засвідчену підписом керівника товариства довідку про по-
відомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснен-
ня обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, перед-
бачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
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товариства», про право вимоги обов’язкового викупу акцій (по-
дається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених 
статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голо-
сували «проти»), що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення 
акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

8) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, 
якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом ак-
ціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості 
акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом ке-
рівника товариства (подається за наявності акціонерів, які з 
питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», голосували «проти»);

9) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості 
акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керів-
ника товариства (подається за наявності акціонерів, які з пи-
тань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства», голосували «проти»);

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

11) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту 
товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рі-
шення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (на-
дається за відсутності скан-копії статуту в редакції, що була 
чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного 
капіталу та емісію акцій, на офіційному сайті Міністерства юс-
тиції України).

4. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного 
капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій 
додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом кон-
вертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужу-
ються шляхом публічної пропозиції, товариство не пізніш як 
протягом 60 днів після прийняття рішення про емісію акцій по-
дає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі збільшення ста-
тутного капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення 
акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом 
конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:
збільшення статутного капіталу акціонерного товариства 

шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок конвертації (обміну) конвертованих облігацій в ак-
ції;

емісію акцій шляхом публічної пропозиції з метою конверта-
ції (обміну) конвертованих облігацій в акції;

визначення (за потреби) уповноваженого органу емітента 
(виконавчого органу, наглядової ради), якому надаються по-
вноваження, визначені нормативно-правовим актом реєстру-
вального органу, що встановлює порядок збільшення (змен-
шення) статутного капіталу акціонерного товариства;

визначення (за потреби) уповноважених осіб емітента, яким 
надаються повноваження, визначені нормативно-правовим ак-
том реєструвального органу, що встановлює порядок збіль-
шення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товари-
ства.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 
розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до 
законодавства).

Рішення про емісію акцій (шляхом публічної пропозиції) з 
метою конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції має 

містити відомості відповідно до додатка 16 до цього Порядку.
Перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій до-

даткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом конверта-
ції (обміну) конвертованих облігацій в акції, які відчужуються 
шляхом публічної пропозиції, складається на підставі реєстру 
власників конвертованих облігацій станом на дату, що передує 
даті початку погашення конвертованих облігацій. Кількість осіб, 
серед яких передбачено розміщення акцій додаткової емісії іс-
нуючої номінальної вартості шляхом конвертації (обміну) кон-
вертованих облігацій в акції, які відчужуються шляхом публіч-
ної пропозиції, може дорівнювати або перевищувати 150 осіб;

3) проспект акцій (у разі оформлення проспекту акцій при 
здійсненні емісії акцій шляхом їх публічної пропозиції), що має 
відповідати вимогам Положення про здійснення публічної про-
позиції цінних паперів. 

Проспект акцій подається в двох примірниках;
4) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 

розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом 
із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний 
період, що передував кварталу, у якому подаються документи 
для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попереднім 
звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність відповід-
но до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвідчену під-
писами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом неза-
лежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 
звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звтіності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

5) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 
розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом 
із аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора) щодо 
річної фінансової звітності за звітний рік, що передував року, у 
якому подаються документи для реєстрації випуску акцій (у 
разі неоформлення проспекту акцій), або річну фінансову звіт-
ність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, 
засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом 
(звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітнос-
ті за останні два звітні роки, що передували року, у якому по-
даються документи для реєстрації випуску акцій та затвер-
дження проспекту акцій (у разі його оформлення), складеним 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту з урахуванням 
вимог нормативно-правового акта реєструвального органу, що 
встановлює вимоги до аудиторського звіту (звіту незалежного 
аудитора);

6) довідку про персональне повідомлення акціонерів щодо 
проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену підписом 
керівника товариства. 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

7) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
ті рішення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій, 
або копію такого рішення, засвідчену підписом керівника това-
риства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства ак-
ціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо під-
готовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
на яких прийняті рішення про збільшення статутного капіталу 
та емісію акцій, або засвідчена копія такого рішення;
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8) засвідчену підписом керівника товариства довідку про по-
відомлення всіх акціонерів, які мають право вимагати здійснен-
ня обов’язкового викупу належних їм акцій у випадках, перед-
бачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства», про право вимоги обов’язкового викупу акцій (по-
дається за наявності акціонерів, які з питань, передбачених 
статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», голо-
сували «проти»), що містить дані про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

дату (або дати початку та закінчення) і спосіб повідомлення 
акціонерів про право вимоги обов’язкового викупу акцій;

9) рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів, 
якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом ак-
ціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості 
акцій відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» або копію такого рішення, засвідчену підписом ке-
рівника товариства (подається за наявності акціонерів, які з 
питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», голосували «проти»);

10) документ, що підтверджує визначення ринкової вартості 
акцій відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», або його копію, засвідчену підписом керів-
ника товариства (подається за наявності акціонерів, які з пи-
тань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні 
товариства», голосували «проти»);

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

12) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту 
товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рі-
шення про збільшення статутного капіталу та емісію акцій (на-
дається за відсутності скан-копії статуту в редакції, що була 
чинною на дату прийняття рішення про збільшення статутного 
капіталу та емісію акцій, на офіційному сайті Міністерства юс-
тиції України).

5. Надання документів про здійснення публічної пропозиції у 
процесі емісії акцій:

1) не пізніше ніж за 3 робочі дні до дати початку розміщення 
акцій емітент подає до реєструвального органу:

заяву про надання публічної пропозиції акцій, що має відпо-
відати вимогам Положення про здійснення публічної пропозиції 
цінних паперів;

публічну пропозицію акцій, що має бути пронумерована, 
прошнурована, підписана уповноваженою особою уповнова-
женого органу емітента.

Публічна пропозиція акцій має відповідати вимогам 
нормативно-правового акта реєструвального органу щодо здій-
снення публічної пропозиції цінних паперів;

документ, що підтверджує повноваження особи, яка підпи-
сала публічну пропозицію акцій;

2) емітент повинен оприлюднити публічну пропозицію акцій 
у спосіб, передбачений статтею 381 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок», не пізніше останнього робочого 
дня, що передує даті початку розміщення акцій.

2. Документи, які надаються для реєстрації звіту про резуль-
тати емісії акцій

1. У 30-денний строк з дня прийняття на загальних зборах 
акціонерів рішення про внесення змін до статуту товариства (у 
випадках, визначених законом щодо обов’язкового погодження 
змін до статуту з відповідними державними органами у  
60-денний строк) товариство має подати до реєструвального ор-
гану документи для реєстрації звіту про результати емісії акцій.

У разі якщо товариством здійснено розміщення простих ак-
цій і привілейованих акцій, товариство подає до реєструваль-

ного органу звіти про результати емісії простих акцій і кожного 
класу привілейованих акцій.

2. Для реєстрації звіту про результати емісії акцій, розміщен-
ня яких відбувалось без здійснення публічної пропозиції, това-
риство подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії акцій, 
складену згідно з додатком 17 до цього Порядку;

2) звіт про результати емісії акцій (без здійснення публічної 
пропозиції), складений згідно з додатком 18 до цього Порядку, 
у двох екземплярах.

У разі прийняття рішення про невикористання переважного 
права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у про-
цесі їх розміщення емітент надає звіт про результати емісії ак-
цій, складений згідно з додатком 19 до цього Порядку, у двох 
екземплярах;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
то рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних 
зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого 
рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства ак-
ціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо під-
готовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товари-
ства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, 
або засвідчена копія такого рішення;

4) рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо 
внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшен-
ням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 11 
розділу I цього Порядку, або його копію, засвідчену відповідно 
до законодавства;

5) засвідчену копію статуту, зареєстрованого в органах дер-
жавної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капі-
талу (надається за відсутності скан-копії статуту на офіційному 
сайті Міністерства юстиції України);

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 
розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, разом 
із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за звітний 
період, що передував кварталу, у якому подаються документи 
для реєстрації звіту про результати емісії акцій (крім випадку, 
коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансову 
звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, 
засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським звітом 
(звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітнос-
ті за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом 
є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звтіності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

7) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску (по-
передніх випусків) акцій (у разі емісії акцій, що надають їх власни-
кам права, однакові з правами за раніше розміщеними акціями);

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій;

9) рішення уповноваженого органу товариства про затвер-
дження результатів емісії акцій, звіту про результати емісії ак-
цій, засвідчене підписом керівника емітента, або його копію, 
засвідчену відповідно до законодавства;

10) рішення уповноваженого органу про дострокове закін-
чення розміщення у процесі емісії акцій (у разі прийняття тако-
го рішення), засвідчене підписом керівника товариства, або 
його копію, засвідчену відповідно до законодавства;
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11) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства щодо проведення загальних зборів акціонерів, засвід-
чену підписом керівника товариства. 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

12) довідку, засвідчену підписом керівника товариства, з пе-
реліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат 
та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних докумен-
тів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів 
приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими ко-
штами) з наданням засвідчених підписом керівника товариства 
копій документів, які підтверджують оплату першими власника-
ми повної вартості розміщених акцій до затвердження резуль-
татів емісії акцій (платіжних доручень, актів приймання-
передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах 
акціонерного товариства тощо);

13) у разі внесення до статутного капіталу товариства гро-
шових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних од-
норідних вимог за грошовими зобов’язаннями, - копії докумен-
тів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк 
виконання таких зобов'язань, засвідчені підписом керівника то-
вариства.

Документом, що підтверджує оплату вартості розміщених 
акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорід-
них вимог за грошовими зобов’язаннями, є відповідний договір 
(акт, заява) про зарахування зустрічних однорідних вимог;

14) у разі внесення до статутного капіталу товариства цінних 
паперів - копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка 
вносить такі цінні папери в оплату за акції; копію виписки з ра-
хунку в цінних паперах емітента після зарахування цінних па-
перів, які вносяться в оплату за акції; копію виписки про опера-
ції з цінними паперами, яка має містити перелік всіх відомостей 
про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папе-
ри упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах 
депонента;

15) у разі внесення до статутного капіталу товариства май-
нових прав інтелектуальної власності - копію документа, який 
підтверджує майнове право інтелектуальної власності, та ко-
пію публікації в бюлетені відповідної державної установи про 
реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, 
засвідчену підписом уповноваженої особи товариства. Якщо 
останній власник авторського права отримав його у зв’язку з 
правонаступництвом, замість договору надається копія доку-
мента, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт пра-
вонаступництва, засвідчена підписом керівника товариства;

16) копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про 
оцінку майна (майнових прав), визначену оцінювачем, внесе-
ним до Державного реєстру оцінювачів, які можуть проводити 
незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством 
про цінні папери та акціонерні товариства, засвідчену підписом 
керівника товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку май-
на (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини дру-
гої статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні», засвідчену під-
писом керівника товариства (подаються у разі, якщо оплата 
акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майно-
вими правами, у тому числі майновими правами інтелектуаль-
ної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до 
статутного капіталу товариства;

17) рішення наглядової ради або загальних зборів акціоне-
рів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом 
акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості 
внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, 
засвідчену підписом керівника товариства (подається у разі, 
якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими права-
ми, що мають грошову оцінку);

18) засвідчену підписом керівника товариства довідку про 
персональне повідомлення всіх акціонерів про можливість ре-
алізації їх переважного права на придбання акцій додаткової 
емісії, що містить дані про дату (або дати початку та закінчен-
ня) і спосіб повідомлення акціонерів, дату розміщення повідо-
млення на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про ринок цінних паперів відповідно до статті 
27 Закону України «Про акціонерні товариства» (крім випадку 
прийняття загальними зборами рішення про невикористання 
переважного права акціонерів на придбання акцій у процесі їх 
емісії);

19) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за на-
явності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «про-
ти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить ві-
домості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою 
про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти при-
йняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номіналь-
ну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були 
викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товари-
ства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких 
акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних дого-
ворів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були ви-
куплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства 
з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;
дати укладання відповідних договорів про обов’язковий ви-

куп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування 
викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

3. Для реєстрації звіту про результати емісії акцій, розміщен-
ня яких відбувалось шляхом публічної пропозиції, товариство 
подає до реєструвального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії акцій;
2) звіт про результати емісії акцій (шляхом публічної пропо-

зиції), складений згідно з додатком 20 до цього Порядку, у двох 
екземплярах;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
то рішення про внесення змін до статуту товариства, пов’язаних 
зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копію такого 
рішення, засвідчену підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акці-
онерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки 
та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких 
прийнято рішення про внесення змін до статуту товариства, 
пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, або копія 
такого рішення, засвідчена відповідно до законодавства;

4) рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо 
внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшен-
ням статутного капіталу, оформлене відповідно до пункту 11 
розділу I цього Порядку, або його копію, засвідчену відповідно 
до законодавства;

5) засвідчену копію статуту, зареєстрованого в органах дер-
жавної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капі-
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талу (надається у разі відсутності скан-копії статуту на офіцій-
ному сайті Міністерства юстиції України);

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 
12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, ра-
зом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за 
звітний період, що передував кварталу, у якому подаються до-
кументи для реєстрації звіту про результати емісії акцій (крім 
випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фі-
нансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього 
Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським 
звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової 
звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним пе-
ріодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

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

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій;

9) рішення уповноваженого органу товариства про затвер-
дження результатів емісії акцій, звіту про результати емісії ак-
цій, засвідчене підписом керівника емітента, або його копію, 
засвідчену відповідно до законодавства;

10) рішення уповноваженого органу про дострокове закін-
чення розміщення у процесі емісії акцій (у разі прийняття тако-
го рішення), засвідчене підписом керівника товариства, або 
його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

11) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену 
підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

12) довідку, засвідчену підписом керівника товариства, з пе-
реліком внесків, унесених в оплату за акції, із зазначенням дат 
та номерів укладених договорів, реквізитів платіжних докумен-
тів (у разі оплати акцій грошовими коштами) або актів 
приймання-передавання (у разі оплати акцій не грошовими ко-
штами) з наданням засвідчених підписом керівника товариства 
копій документів, які підтверджують оплату першими власника-
ми повної вартості розміщених акцій до затвердження резуль-
татів емісії акцій (платіжних доручень, актів приймання-
передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах 
акціонерного товариства тощо);

13) у разі внесення до статутного капіталу товариства гро-
шових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних од-
норідних вимог за грошовими зобов’язаннями, - копії докумен-
тів, що підтверджують існування, склад, розмір та строк 
виконання таких зобов'язань, засвідчені підписом уповноваже-
ної особи товариства.

Документом, що підтверджує оплату вартості розміщених 
акцій у разі їх оплати шляхом зарахування зустрічних однорід-
них вимог за грошовими зобов’язаннями, є відповідний договір 
(акт, заява) про зарахування зустрічних однорідних вимог;

14) у разі внесення до статутного капіталу товариства цінних 
паперів - копію виписки з рахунку в цінних паперах особи, яка 
вносить такі цінні папери в оплату за акції; копію виписки з ра-
хунку в цінних паперах емітента після зарахування цінних па-
перів, які вносяться в оплату за акції; копію виписки про опера-
ції з цінними паперами, яка має містити перелік всіх відомостей 
про збільшення та/або зменшення кількості прав на цінні папе-

ри упродовж визначеного строку на рахунку в цінних паперах 
депонента;

15) у разі внесення до статутного капіталу товариства май-
нових прав інтелектуальної власності - копію документа, який 
підтверджує майнове право інтелектуальної власності, та ко-
пію публікації в бюлетені відповідної державної установи про 
реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, 
засвідчену підписом уповноваженої особи товариства. Якщо 
останній власник авторського права отримав його у зв’язку з 
правонаступництвом, замість договору надається копія доку-
мента, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт пра-
вонаступництва, засвідчена підписом керівника товариства;

16) копію акта оцінки майна (майнових прав) або звіту про 
оцінку майна (майнових прав), визначену оцінювачем, внесе-
ним до Державного реєстру оцінювачів, які можуть проводити 
незалежну оцінку у випадках, встановлених законодавством 
про цінні папери та акціонерні товариства, засвідчену підписом 
керівника товариства, та копію рецензії на звіт про оцінку май-
на (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до частини дру-
гої статті 13 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні», засвідчену під-
писом керівника товариства (подаються у разі, якщо оплата 
акцій здійснюється цінними паперами та/або майном (майно-
вими правами, у тому числі майновими правами інтелектуаль-
ної власності)), для визначення ринкової вартості внесків до 
статутного капіталу товариства;

17) рішення наглядової ради або загальних зборів акціоне-
рів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом 
акціонерного товариства, про затвердження ринкової вартості 
внесків, унесених в оплату за акції, або копію такого рішення, 
засвідчену підписом керівника товариства (подається у разі, 
якщо оплата акцій здійснюється майном, немайновими права-
ми, що мають грошову оцінку);

18) рішення уповноваженого органу емітента щодо визна-
чення ціни розміщення акцій відповідно до критеріїв та/або 
умов, згідно з якими визначалась остаточна ціна розміщення 
акцій, або його копію, засвідчену відповідно до законодавства 
(подається у разі здійснення емісії акцій шляхом їх публічної 
пропозиції з оформленням проспекту акцій);

19) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за на-
явності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «про-
ти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить ві-
домості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою 
про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти при-
йняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номіналь-
ну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були 
викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товари-
ства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких 
акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних дого-
ворів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були ви-
куплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства 
з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;
дати укладання відповідних договорів про обов’язковий ви-

куп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування 
викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

4. Для реєстрації звіту про результати емісії акцій за наслід-
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ками конвертації конвертованих облігацій на акції, розміщення 
яких відбувалось шляхом конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій в акції, які відчужувалися без публічної пропозиції/
шляхом публічної пропозиції, товариство подає до реєстру-
вального органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію звіту про результати емісії акцій;
2) звіт про результати емісії акцій (шляхом конвертації (об-

міну) конвертованих облігацій в акції), складений згідно з до-
датком 21 до цього Порядку, у двох екземплярах;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
то рішення про внесення змін до статуту, пов’язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу акціонерного товариства, з 
урахуванням результатів конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій на акції або копію такого рішення, засвідчену підпи-
сом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства ак-
ціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо під-
готовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
на яких прийнято рішення про внесення змін до статуту товари-
ства, пов’язаних зі збільшенням розміру статутного капіталу, з 
урахуванням результатів конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій на акції або копію такого рішення, засвідчену відпо-
відно до законодавства;

4) рішення загальних зборів акціонерів товариства щодо 
внесення змін до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного 
капіталу акціонерного товариства, з урахуванням результатів 
конвертації (обміну) конвертованих облігацій на акції, оформ-
лене відповідно до пункту 11 розділу I цього Порядку, або його 
копію, засвідчену відповідно до законодавства;

5) засвідчену копію статуту, зареєстрованого в органах держав-
ної реєстрації, з урахуванням зміни розміру статутного капіталу;

6) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 
12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, ра-
зом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за 
звітний період, що передував кварталу, у якому подаються до-
кументи для реєстрації звіту про результати емісії акцій (крім 
випадку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фі-
нансову звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього 
Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським 
звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової 
звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним пе-
ріодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

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

8) оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій;

9) рішення уповноваженого органу товариства про затвер-
дження результатів конвертації (обміну) конвертованих обліга-
цій на акції товариства, звіту про результати емісії акцій (шля-
хом (конвертації) конвертованих облігацій на акції), засвідчене 
підписом керівника емітента, або його копію, засвідчену відпо-
відно до законодавства;

10) рішення уповноваженого органу про дострокове закін-
чення розміщення у процесі емісії акцій (у разі прийняття тако-
го рішення), засвідчене підписом керівника товариства, або 
його копію, засвідчену відповідно до законодавства;

11) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену 
підписом керівника товариства.

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

12) довідку, засвідчену підписом керівника товариства, із за-
значенням дат та номерів укладених договорів, сум укладених 
договорів, кількості та номінальної вартості конвертованих обліга-
цій з наданням засвідчених підписом керівника товариства копій 
документів, які підтверджують проведення конвертації (обміну) 
конвертованих облігацій в акції товариства (копію виписки з ра-
хунку в цінних паперах; копію виписки про операції з цінними па-
перами, яка має містити перелік всіх відомостей про збільшення 
та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж визна-
ченого строку на рахунку в цінних паперах депонента тощо);

13) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за на-
явності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «про-
ти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить ві-
домості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою 
про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти при-
йняття рішення, передбаченого статтею 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства», та кількість і загальну номіналь-
ну вартість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були 
викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товари-
ства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких 
акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних дого-
ворів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були ви-
куплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства 
з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;
дати укладання відповідних договорів про обов’язковий ви-

куп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування 
викуплених акцій на особовий рахунок емітента;

14) копію реєстру власників конвертованих облігацій станом 
на дату, що передує даті початку погашення конвертованих об-
лігацій, засвідчену підписом керівника товариства.

5. У разі якщо під час емісії акцій, розміщення яких відбува-
лось без здійснення публічної пропозиції, не було укладено 
жодного договору під час розміщення акцій, для реєстрації зві-
ту про результати емісії акцій товариство подає до реєстру-
вального органу документи, передбачені пунктом 2 цієї глави 
(крім передбачених підпунктами 3-5, 7, 11-17), а також засвід-
чену підписом керівника товариства довідку про повернення 
перерахованих коштів усім акціонерам, які в установлений 
строк подали товариству письмову заяву про придбання акцій 
та перерахували на відповідний рахунок кошти в сумі, яка до-
рівнює вартості акцій, що ними придбаваються, відповідно до 
статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства».

У разі якщо під час емісії акцій, розміщення яких відбувалось 
шляхом публічної пропозиції, не було укладено жодного дого-
вору під час розміщення акцій, для реєстрації звіту про резуль-
тати емісії акцій товариство подає до реєструвального органу 
документи, передбачені пунктом 3 цієї глави (крім передбаче-
них підпунктами 3-5, 7, 11-19).

У разі якщо під час емісії акцій, розміщення яких відбувалось 
шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції, 
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які відчужувалися без публічної пропозиції/шляхом публічної 
пропозиції, не було укладено жодного договору під час розмі-
щення акцій, для реєстрації звіту про результати емісії акцій за 
наслідками конвертації конвертованих облігацій на акції това-
риство подає до реєструвального органу документи, передба-
чені пунктом 4 цієї глави (крім передбачених підпунктами 3-5, 
7, 11, 12, 14)

Зазначені документи мають бути подані не пізніше 15 кален-
дарних днів з дня затвердження уповноваженим органом това-
риства результатів емісії акцій.

6. У разі якщо уповноваженим органом товариства прийнято 
рішення про відмову від емісії акцій, для реєстрації звіту про ре-
зультати емісії акцій не пізніше 15 календарних днів з дня затвер-
дження результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим 
приймати таке рішення, емітент подає до реєструвального органу 
документи, передбачені пунктом 2, або 3, або 4 цієї глави (крім 
передбачених підпунктами 3-5, 7, 11, 17 пункту 2, підпунктами 3-5, 
7, 11 пункту 3, підпунктами 3-5, 7, 11 пункту 4), а також:

1) рішення уповноваженого органу товариства про відмову 
від емісії акцій, засвідчене підписом керівника товариства;

2) засвідчену підписом керівника товариства довідку про по-
вернення внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які 
зробили ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати 
повернення), з наданням засвідчених підписом керівника това-
риства копій документів, які підтверджують повернення внесків 
(платіжних доручень, актів приймання-передавання, виписки 
про стан рахунку в цінних паперах акціонерного товариства, 
копії виписки про операції з цінними паперами, яка має містити 
перелік всіх відомостей про збільшення та/або зменшення кіль-
кості прав на цінні папери упродовж визначеного строку на ра-
хунку в цінних паперах депонента тощо);

3) рішення уповноваженого органу товариства про затвер-
дження результатів емісії акцій, звіту про результати емісії ак-
цій, які прийняті після повернення внесків, унесених в оплату 
за акції, засвідчене підписом керівника емітента, або його ко-
пію, засвідчену відповідно до законодаства.

7. У разі незатвердження у встановлені Законом України 
«Про цінні папери та фондовий ринок» строки результатів емі-
сії акцій органом товариства, уповноваженим приймати таке 
рішення, для скасування реєстрації випуску акцій та анулюван-
ня тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій не піз-
ніше 15 календарних днів з дати закінчення строку повернення 
внесків, унесених в оплату за акції, або 15 календарних днів з 
дати закінчення строку для затвердження результатів емісії ак-
цій (у разі якщо протягом строку розміщення акцій, який зазна-
чений у рішенні про емісію акцій та проспекті акцій (у разі його 
оформлення), не було укладено жодного договору з першими 
власниками у процесі розміщення акцій) товариство подає до 
реєструвального органу документи, передбачені пунктом 2, 
або 3, або 4 цієї глави (крім передбачених підпунктами 1-5, 7, 
9-11 пункту 2, підпунктами 1-5, 7, 9-11 пункту 3, підпунктами 
1-5, 7, 9-11 пункту 4), а також подаються:

1) заява про скасування реєстрації випуску акцій та анулю-
вання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій (до-
даток 22);

2) довідка про результати емісії акцій, засвідчена підписом 
керівника товариства (додаток 23);

3) довідка про повернення внесків, унесених в оплату за ак-
ції, усім особам, які зробили ці внески (із зазначенням внеску, 
його вартості, дати повернення), з наданням засвідчених під-
писом керівника товариства копій документів, які підтверджу-
ють повернення внесків (платіжних доручень, актів приймання-
передавання, виписки про стан рахунку в цінних паперах 
акціонерного товариства, копії виписки про операції з цінними 
паперами, яка а містити перелік всіх відомостей про збільшен-
ня та/або зменшення кількості прав на цінні папери упродовж 
визначеного строку на рахунку в цінних паперах депонента 
тощо).

Підставами для відмови в скасуванні реєстрації випуску ак-
цій та анулюванні тимчасового свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій у разі незатвердження уповноваженим органом емі-
тента результатів емісії акцій є невідповідність поданих 
документів вимогам цього Порядку, наявність розбіжностей між 
різними положеннями поданих документів, недостовірність та / 
або неповнота інформації у поданих документах.

8. У разі якщо протягом строку розміщення акцій, який зазна-
чений у рішенні про емісію акцій, не було розміщено жодної 
акції, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій, 
або у разі незатвердження у встановлені строки результатів 
емісії акцій банк, щодо якого прийнято постанову Правління 
Національного банку України про відкликання банківської лі-
цензії та ліквідацію банку, подає документи, визначені пункта-
ми 5-7 цієї глави, крім звіту щодо огляду проміжної фінансової 
звітності (аудиторського звіту щодо річної фінансової звітності) 
та фінансової звітності у повному обсязі відповідно до вимог 
пункту 12 розділу I цього Порядку. При цьому звіт про результа-
ти емісії акцій банку, щодо якого прийнято постанову Правління 
Національного банку України про відкликання банківської лі-
цензії та ліквідацію банку, не потребує засвідчення аудитором.

9. У разі якщо уповноважений орган товариства після реє-
страції випуску акцій до початку реалізації переважного права 
акціонерів на придбання акцій/до початку розміщення акцій, 
який зазначений у рішенні про емісію акцій та проспекті акцій (у 
разі його оформлення), прийняв рішення про відмову від емісії 
акцій, емітент повинен у 15-денний строк з дня затвердження 
результатів емісії акцій подати до реєструвального органу до-
кументи для скасування реєстрації випуску акцій та анулюван-
ня тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, а 
саме:

1) заяву про скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з 
відмовою від емісії акцій;

2) рішення уповноваженого органу товариства про відмову 
від емісії акцій, засвідчене підписом керівника товариства;

3) засвідчену підписом керівника довідку про повернення 
внесків, унесених в оплату за акції під час реалізації переваж-
ного права акціонерів на придбання акцій, усім особам, які зро-
били ці внески (із зазначенням внеску, його вартості, дати по-
вернення), з наданням засвідчених підписом керівника 
товариства копій документів, які підтверджують повернення 
внесків (надається у разі здійснення внесків під час реалізації 
переважного права на придбання акцій);

оригінал тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску ак-
цій.

3. Документи, які подаються для реєстрації випуску акцій 
при збільшенні розміру статутного капіталу товариства шляхом 
підвищення номінальної вартості акцій

1. Для реєстрації випуску акцій у разі збільшення статутного 
капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій за ра-
хунок спрямування до статутного капіталу додаткового капіта-
лу у частині емісійного доходу (його частини) та/або спряму-
вання до статутного капіталу прибутку (його частини) товариство 
не пізніше 15 календарних днів з дня державної реєстрації змін 
до статуту, пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, в ор-
ганах державної реєстрації подає до реєструвального органу 
такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні розмі-
ру статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вар-
тості акцій, складену згідно з додатком 24 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про (у 
разі якщо джерелом збільшення статутного капіталу є прибу-
ток):

затвердження результатів діяльності товариства за рік, у 
якому отримано прибуток, який є джерелом збільшення статут-
ного капіталу (якщо вони не були затверджені);

розподіл прибутку товариства та визначення частини при-
бутку, що направляється на збільшення статутного капіталу;
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збільшення статутного капіталу товариства шляхом підви-
щення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до 
статутного капіталу додаткового капіталу у частині емісійного 
доходу та/або прибутку (його частини);

підвищення номінальної вартості акцій;
внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збіль-

шенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної 
вартості акцій.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 
розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до 
законодавства).

Рішення про підвищення номінальної вартості акцій має міс-
тити відомості згідно з додатком 25 до цього Порядку.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства 
спрямовується прибуток (його частина) більше ніж за один рік, 
подаються належним чином оформлені рішення загальних 
зборів акціонерів щодо затвердження результатів діяльності 
товариства та порядку розподілу прибутку за кожен рік, части-
на прибутку за який направляється на збільшення статутного 
капіталу товариства, або копії таких рішень, засвідчені відпо-
відно до законодавства;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
ті рішення про збільшення статутного капіталу та про внесення 
змін до статуту товариства, пов’язаних зі збільшенням статут-
ного капіталу товариства, або копію такого рішення, засвідчену 
підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства ак-
ціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо під-
готовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу, 
або засвідчена копія такого рішення;

4) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену 
підписом керівника товариства. 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

5) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту, 
зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуван-
ням зміни розміру статутного капіталу (надається за відсутнос-
ті скан-копії статуту товариства на офіційному сайті Міністерства 
юстиції України);

6) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту 
товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рі-
шення про збільшення статутного капіталу;

7) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 
12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, ра-
зом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності у по-
вному обсязі за звітний період, що передував кварталу, у якому 
подаються документи для реєстрації випуску акцій (крім випад-
ку, коли попереднім звітним періодом є рік), або річну фінансо-
ву звітність відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього 
Порядку, засвідчену підписами емітента, разом із аудиторським 
звітом (звітом незалежного аудитора) щодо річної фінансової 
звітності за звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним пе-
ріодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

8) річну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 12 

розділу I цього Порядку разом із аудиторським звітом (звітом 
незалежного аудитора) щодо огляду річної фінансової звітності 
за рік, за результатами якого прибуток (його частина) направ-
ляється на збільшення статутного капіталу товариства, засвід-
чену підписами емітента, або копії зазначених форм звітності, 
засвідчені відповідно до законодавства.

У разі якщо на збільшення статутного капіталу товариства 
направляється прибуток (його частина) більше ніж за один рік, 
зазначені форми звітності разом із аудиторським звітом (звітом 
незалежного аудитора) подаються за кожен з відповідних ро-
ків;

9) оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків 
акцій;

10) документ, що підтверджує отримання емісійного доходу, 
який включений до складу додаткового капіталу;

11) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за на-
явності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «про-
ти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить ві-
домості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою 
про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти при-
йняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про 
акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вар-
тість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були 
викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товари-
ства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких 
акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних дого-
ворів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були ви-
куплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства 
з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;
дати укладання відповідних договорів про обов’язковий ви-

куп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування 
викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

До довідки додається копія документа, що підтверджує ви-
значення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 
Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчена відпо-
відно до законодавства (подається за наявності акціонерів, які 
з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», голосували «проти»);

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

2. У разі запровадження Національним банком України спро-
щеної процедури реєстрації випуску акцій відповідно до статті 
32 Закону України «Про банки і банківську діяльність» для реє-
страції випуску акцій при збільшенні статутного капіталу шля-
хом підвищення номінальної вартості акцій банк не пізніше 15 
календарних днів з дня державної реєстрації змін до статуту, 
пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу, в органах дер-
жавної реєстрації подає до реєструвального органу такі доку-
менти:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій при збільшенні статут-
ного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:
збільшення статутного капіталу товариства шляхом підви-

щення номінальної вартості акцій;
підвищення номінальної вартості акцій;



№167, 3 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

95

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної 
вартості акцій.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 
розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до 
законодавства);

3) рішення про підвищення номінальної вартості акцій;
4) засвідчену копію статуту в новій редакції (надається за 

відсутності скан-копії статуту товариства на офіційному сайті 
Міністерства юстиції України);

5) оригінали свідоцтв про реєстрацію попередніх випусків акцій;
6) копію платіжного документа, який підтверджує сплату 

державного мита відповідно до Декрету Кабінету Міністрів 
України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито», 
засвідчену підписом керівника товариства;

7) документ щодо запровадження Національним банком 
України спрощеної процедури реєстрації випуску акцій.

III. Реєстрація випуску акцій при зменшенні статутного 
капіталу

1. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення статутного 
капіталу товариства шляхом анулювання раніше викуплених 
або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кіль-
кості не пізніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до 
статуту, пов’язаних із зменшенням статутного капіталу, в орга-
нах державної реєстрації товариство подає до реєструвально-
го органу такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення роз-
міру статутного капіталу шляхом анулювання раніше викупле-
них акцій та/або іншим чином набутих та зменшення їх загаль-
ної кількості, складену згідно з додатком 26 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:
зменшення кількості акцій;
зменшення статутного капіталу товариства на обсяг сумар-

ної номінальної вартості акцій, що анулюються;
внесення змін до статуту, пов’язаних зі зменшенням статут-

ного капіталу товариства.
Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 

розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до 
законодавства).

Рішення про зменшення кількості акцій має містити відомос-
ті відповідно до додатка 27 до цього Порядку;

3) рішення загальних зборів акціонерів товариства про викуп 
розміщених товариством акцій, оформлене відповідно до пунк-
ту 11 розділу I цього Порядку, або його копію, засвідчену відпо-
відно до законодавства.

Зазначене рішення подається у разі зменшення статутного 
капіталу товариства шляхом анулювання акцій, що були вику-
плені згідно з рішенням загальних зборів акціонерів;

4) проміжну фінансову звітність відповідно до вимог пункту 
12 розділу I цього Порядку, засвідчену підписами емітента, ра-
зом із звітом щодо огляду проміжної фінансової звітності за 
звітний період, що передував кварталу, у якому подаються до-
кументи для реєстрації випуску акцій (крім випадку, коли попе-
реднім звітним періодом є рік), або річну фінансову звітність 
відповідно до вимог пункту 12 розділу I цього Порядку, засвід-
чену підписами емітента, разом із аудиторським звітом (звітом 
незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності за 
звітний рік (у випадку, коли попереднім звітним періодом є рік).

Аудиторський звіт (звіт незалежного аудитора) щодо річної 
фінансової звітності, звіт щодо огляду проміжної фінансової 
звітності мають бути складені відповідно до Міжнародних стан-
дартів аудиту з урахуванням вимог нормативно-правового акта 
реєструвального органу, що встановлює вимоги до аудитор-
ського звіту (звіту незалежного аудитора);

5) оригінали свідоцтв про реєстрацію попереднього випуску 
(попередніх випусків) акцій;

6) довідку про викуп емітентом власних акцій, засвідчену 
підписом керівника товариства, із зазначенням дати укладання 

відповідних цивільно-правових договорів, ціни придбання, дати 
перерахування викуплених акцій на рахунок у цінних паперах 
емітента в Центральному депозитарії цінних паперів, дати 
оплати вартості акцій товариством;

7) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту, 
зареєстрованого в органах державної реєстрації, з урахуван-
ням зміни розміру статутного капіталу (надається за відсутнос-
ті скан-копії статуту товариства на офіційному сайті Міністерства 
юстиції України);

8) засвідчену підписом керівника товариства копію статуту 
товариства в редакції, що була чинною на дату прийняття рі-
шення про зменшення статутного капіталу;

9) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
ті рішення про анулювання викуплених акцій, зменшення ста-
тутного капіталу товариства на обсяг сумарної номінальної 
вартості акцій, що анулюються, та внесення змін до статуту, 
пов’язаних зі зменшенням статутного капіталу товариства, або 
копію такого рішення, засвідчену підписом керівника товари-
ства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства ак-
ціонерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо під-
готовки та проведення загальних зборів акціонерів товариства, 
на яких прийнято рішення про зменшення статутного капіталу, 
або засвідчена копія такого рішення;

10) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену 
підписом керівника товариства. 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

11) засвідчену підписом керівника товариства довідку, яка 
свідчить про письмове повідомлення кожного кредитора, ви-
моги якого до акціонерного товариства не забезпечені заста-
вою, гарантією чи порукою, про прийняте рішення про змен-
шення статутного капіталу згідно зі статтею 16 Закону України 
«Про акціонерні товариства»;

12) засвідчену підписом керівника товариства довідку про 
задоволення товариством письмових вимог кредиторів, вимоги 
яких до акціонерного товариства не забезпечені договорами 
застави, гарантії чи поруки (у разі їх надходження), шляхом за-
безпечення виконання зобов’язань, шляхом укладення догово-
ру застави чи поруки, дострокового припинення або виконання 
зобов’язань перед кредитором або іншим способом, якщо це 
передбачено договором між товариством та кредитором;

13) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за на-
явності акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 
Закону України «Про акціонерні товариства», голосували «про-
ти»), засвідчену підписом керівника товариства, що містить ві-
домості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою 
про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти при-
йняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про 
акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вар-
тість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були 
викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товари-
ства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких 
акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних дого-
ворів про обов’язковий викуп акцій;
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кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були ви-
куплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства 
з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;
дати укладання відповідних договорів про обов’язковий ви-

куп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування 
викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

До довідки додається копія документа, що підтверджує ви-
значення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 
Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчена відпо-
відно до законодавства (подається за наявності акціонерів, які 
з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», голосували «проти»);

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

2. Для реєстрації випуску акцій у разі зменшення статутного 
капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій не піз-
ніше 15 календарних днів з дня реєстрації змін до статуту, 
пов’язаних із зменшенням статутного капіталу, в органах дер-
жавної реєстрації товариство подає до реєструвального органу 
документи, визначені підпунктами 4, 5, 7, 10-14 пункту 1 цього 
розділу, а також такі документи:

1) заяву про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення роз-
міру статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вар-
тості акцій, складену згідно з додатком 28 до цього Порядку;

2) рішення загальних зборів акціонерів товариства про:
зменшення розміру статутного капіталу;
зменшення номінальної вартості;
внесення змін до статуту товариства, пов’язаних зі змен-

шенням статутного капіталу шляхом зменшення номінальної 
вартості акцій.

Зазначені рішення оформлюються відповідно до пункту 11 
розділу І цього Порядку (або їх копії, засвідчені відповідно до 
законодавства).

Рішення про зменшення нової номінальної вартості акцій 
має містити відомості згідно з додатком 29 до цього Порядку;

3) рішення відповідного органу акціонерного товариства (на-
глядової ради, виконавчого органу, якщо інше не встановлено 
статутом акціонерного товариства) щодо підготовки та прове-
дення загальних зборів акціонерів товариства, на яких прийня-
то рішення про зменшення статутного капіталу товариства 
шляхом зменшення номінальної вартості акцій та внесення 
змін до статуту товариства, або копію такого рішення, засвідче-
ну підписом керівника товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерів товариства акці-
онерами відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні 
товариства» надається рішення акціонера(ів) щодо підготовки 
та проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких 
прийнято рішення про зменшення статутного капіталу, або копія 
такого рішення, засвідчена відповідно до законодавства;

4) довідку про персональне повідомлення акціонерів това-
риства про проведення загальних зборів акціонерів, засвідчену 
підписом керівника товариства. 

Якщо до порядку денного загальних зборів акціонерів това-
риства були внесені зміни, також надається засвідчена підпи-
сом керівника товариства довідка про повідомлення акціонерів 
щодо змін у порядку денному загальних зборів акціонерів;

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

6) засвідчену копію статуту товариства в редакції, що була 
чинною на дату прийняття рішення про зменшення статутного 
капіталу;

7) довідку про обов’язковий викуп акцій (подається за наявності 
акціонерів, які з питань, передбачених статтею 68 Закону України 
«Про акціонерні товариства», голосували «проти»), засвідчену під-
писом керівника товариства, що містить відомості про:

кількість акціонерів, які голосували проти прийняття рішень, 
передбачених статтею 68 Закону України «Про акціонерні това-
риства», із зазначенням кількості та загальної номінальної вар-
тості належних таким акціонерам акцій (по кожному з питань);

кількість акціонерів, які звернулись до товариства з вимогою 
про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували проти при-
йняття рішень, передбачених статтею 68 Закону України «Про 
акціонерні товариства», та кількість і загальну номінальну вар-
тість належних їм акцій (по кожному з питань);

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які не були 
викуплені товариством в акціонерів, які звернулись до товари-
ства з вимогою про викуп акцій, із зазначенням кількості таких 
акціонерів, причин та обставин неукладання відповідних дого-
ворів про обов’язковий викуп акцій;

кількість та загальну номінальну вартість акцій, які були ви-
куплені товариством в акціонерів, які звернулись до товариства 
з вимогою про викуп акцій, з числа акціонерів, які голосували 
проти прийняття рішень, передбачених статтею 68 Закону 
України «Про акціонерні товариства»;

ціну викупу;
дати укладання відповідних договорів про обов’язковий ви-

куп акцій, дати оплати акцій товариством, дати перерахування 
викуплених акцій на особовий рахунок емітента.

До довідки додається копія документа, що підтверджує ви-
значення ринкової вартості акцій відповідно до вимог статті 8 
Закону України «Про акціонерні товариства», засвідчена відпо-
відно до законодавства (подається за наявності акціонерів, які 
з питань, передбачених статтею 68 Закону України «Про акціо-
нерні товариства», голосували «проти»).

У разі зменшення статутного капіталу акціонерного товари-
ства з метою приведення розміру статутного капіталу у відпо-
відність до розміру чистих активів у випадках, передбачених 
частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України, - до-
відку, засвідчену підписом аудитора, яка містить дані про пра-
вильність розрахунку вартості чистих активів акціонерного то-
вариства.

ІV. Особливості порядку реєстрації випуску акцій при 
зміні розміру статутного капіталу окремих категорій 

акціонерних товариств
Товариство з одним акціонером замість рішень (копій рі-

шень) загальних зборів акціонерів, подання яких передбачено 
цим Порядком, подає відповідні рішення акціонера, оформлені 
ним письмово (у формі рішення), або їх копії, засвідчені відпо-
відно до законодавства.

Рішення акціонера - фізичної особи оформлюється ним 
письмово (у формі рішення), підписується такою фізичною осо-
бою та засвідчується відповідно до законодавства. 

Рішення акціонера - юридичної особи приватного права при-
ймається органом такого акціонера або особою, який (яка) від-
повідно до установчих документів, доручення чи закону висту-
пає від імені акціонера та до компетенції якого (якої) належить 
прийняття рішень щодо емісії цінних паперів, оформлюється 
письмово (у формі рішення або іншого розпорядчого докумен-
та), підписується уповноваженою особою цієї юридичної особи 
та засвідчується відповідно до законодавства. 

Рішення акціонера - юридичної особи публічного права прийма-
ється уповноваженим органом відповідно до законодавства, який 
регулює діяльність юридичної особи публічного права, оформлю-
ється письмово (у формі рішення або іншого розпорядчого доку-
мента), підписується уповноваженою особою цього уповноважено-
го органу та засвідчується відповідно до законодавства. 

Т.в.о. директора департаменту 
корпоративного управління та 
корпоративних фінансів Н.Хохлова
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Додаток 1 
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(пункт 19 розділу І)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № В
м. _____________  ___ ____________ 20_ року

Уповноважена особа реєструвального органу ___________
__________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ______________ Порядку реєстрації випуску ак-

цій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу ак-
ціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 
року № 426, та відповідно до документів, наданих

__________________________________________________
(найменування емітента цінних паперів, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію випуску акцій / реєстрацію випуску та затвер-

дження проспекту акцій / реєстрацію звіту про результати емісії 
акцій / скасування реєстрації випуску акцій та анулювання тим-
часового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій,

УСТАНОВИЛА: 
__________________________________________________
(перелік порушень, виявлених під час розгляду документів) 
Враховуючи вищевикладене та на підставі ______________

____________________________________________________,
(зазначення підстав відмови) 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
відмовити _________________________________________
  (найменування емітента цінних паперів)
в реєстрації випуску акцій / реєстрації випуску та затвер-

дженні проспекту акцій / реєстрації звіту про результати емісії 
акцій / скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні тим-
часового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 

 _______  _____  _______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М.П.

Додаток 2
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(пункт 21 розділу І)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО 
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за-
свідчує, що випуск простих іменних акцій

__________________________________________________ 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму ___________________________ 
(словами)

гривень

номінальною 
вартістю

___________________________ 
(словами)

гривень

у кількості ___________________________ 
(словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.

Реєстраційний № __/1/__-Т
Дата реєстрації ___ __________ 20__ року

_______________ 
(посада)

________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Додаток 3
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(пункт 21 розділу І)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

ТИМЧАСОВЕ СВІДОЦТВО 
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за-
свідчує, що випуск привілейованих іменних акцій (клас ____)

__________________________________________________ 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _____________________ 
(словами)

гривень

номінальною вартістю _____________________ 
(словами)

гривень

у кількості _____________________ 
(словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний №___/1/____-Т
Дата реєстрації ___ __________ 20__ року

_____________ 
(посада)

__________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Додаток 4
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(пункт 21 розділу І)

РІШЕННЯ 
про емісію акцій 

(без здійснення публічної пропозиції)
__________________________________________________ 

(найменування товариства)
І. Інформація про емітента

1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
2) скорочене найменування (за наявності)
3) Код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що 

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

імен, по батькові, повної назви посади, року народжен-
ня, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи 
на цій посаді, основного місця роботи і посади на 
основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу 
або особа, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу
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голова та члени наглядової ради (за наявності)
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за 
наявності)
корпоративний секретар (за наявності)
головний бухгалтер (за наявності)

9) відомості про середньомісячну заробітну плату членів 
колегіального виконавчого органу або особи, яка здій-
снює повноваження одноосібного виконавчого органу, за 
останній квартал та завершений фінансовий рік, що пе-
редував року, в якому подаються документи

10) реквізити договору з Центральним депозитарієм про 
обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата 
укладання)

11) інформація про осіб, відповідальних за проведення 
аудиту емітента:
повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора
місцезнаходження або місце проживання
реквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до 
реєстру(ів) аудиторських фірм/аудиторів

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

2 Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:
1) розмір статутного капіталу товариства на дату 

прийняття рішення про емісію акцій
2) номінальна вартість і загальна кількість акцій
3) кількість розміщених товариством акцій кожного типу
4) кількість розміщених товариством привілейованих 

акцій кожного класу (у разі розміщення привілейова-
них акцій кількох класів)

5) кількість акціонерів на дату прийняття рішення про 
розміщення акцій

6) інформація про наявність викуплених та/або іншим 
чином набутих товариством акцій на дату прийняття 
рішення про емісію акцій:
кількість
тип
клас (за наявності привілейованих акцій кількох 
класів)
форма існування

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

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

3 Інформація про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента із зазначенням 

реквізитів, чинних на дату прийняття рішення свідоцтв 
про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали від-
повідні свідоцтва, номінальної вартості, кількості кож-
ного типу розміщених товариством акцій, у тому числі 
кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі 
розміщення привілейованих акцій), загальної суми ви-
пуску, форми випуску акцій, форми існування

2) інформація про облігації емітента (щодо кожного 
випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про 
реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали 
відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості 
облігацій, номінальної вартості облігації, загальної 
суми випуску, форми випуску, форми існування

3) інформація про інші цінні папери, розміщені емітен-
том, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстра-
цію випусків цінних паперів, органів, що видали 
відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, 
номінальної вартості, загальної суми випуску, форми 
випуску, форми існування

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

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

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

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

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного 
періоду, що передував кварталу, в якому подаються 
документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх 
емісії, а саме дані про:
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що 
виробляє (надає, здійснює) емітент
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

4) відомості про філії та представництва емітента
5) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна 

історія емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про емісію 
акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і 
дата укладання правочину, сторони, вид правочину); 
кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов'язання за кожним укладеним 
кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і 
порядок виконання кредитного правочину; відомості 
про остаточну суму зобов'язання за кредитним 
правочином; рішення судів, що стосуються виник-
нення, виконання та припинення зобов'язань за 
укладеним кредитним правочином
які не були виконані: кредитні правочини та зміни до 
них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид 
правочину); кредитор за кожним укладеним кредит-
ним правочином; сума зобов'язання за кожним 
укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного 
правочину; дата виникнення прострочення 
зобов'язання за кредитним правочином, його розмір і 
стадія погашення; рішення судів, що стосуються 
виникнення, виконання та припинення зобов'язань 
за укладеним кредитним правочином

6) можливі фактори ризику в діяльності емітента
7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє 

більше ніж 10 відсотками статутного капіталу 
(активів), у тому числі про дочірні підприємства

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

9) відомості про провадження у справі про банкрутство 
або про застосування санації до товариства чи 
юридичної особи, в результаті реорганізації якої 
утворилося товариство, протягом трьох років, що 
передували року здійснення розміщення акцій

10) фінансова звітність емітента за звітний період, що 
передував кварталу, в якому приймається рішення 
про емісію акцій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності або посилання на 
веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова 
звітність
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11) фінансова звітність емітента за звітний рік, що 
передував року, в якому приймається рішення про 
емісію акцій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності або посилання на веб-
сайт, на якому розміщена відповідна фінансова звітність

ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про 
емісію

1 Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів 
товариства (або рішення єдиного акціонера 
товариства, або рішення іншої особи, що відповід-
но до законодавства виконує функції загальних 
зборів), яким оформлені рішення про збільшення 
розміру статутного капіталу товариства шляхом 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості та про емісію акцій

2 Загальна кількість голосів акціонерів - власників 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися 
для участі в загальних зборах акціонерів товари-
ства (зазначається кількість голосуючих акцій з 
питань порядку денного про збільшення розміру 
статутного капіталу товариства шляхом розміщен-
ня додаткових акцій існуючої номінальної вартості 
та про емісію акцій), та кількість голосів акціонерів, 
які голосували за прийняття рішень про збільшення 
розміру статутного капіталу товариства шляхом 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної 
вартості та про емісію акцій

3 Загальна номінальна вартість акцій, які планується 
розмістити

4 Зобов'язання емітента щодо невикористання 
внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх 
оплати, для покриття збитків товариства

5 Мета використання фінансових ресурсів, залуче-
них від розміщення акцій (конкретні обсяги та 
напрями використання)

6 Кількість акцій кожного типу, що планується 
розмістити

7 Номінальна вартість акції
8 Ринкова вартість акцій
9 Відомості про суб’єкта оціночної діяльності, що 

визначив ринкову вартість акцій відповідно до 
законодавства / про фондову біржу (на якій 
перебувають в обігу акції емітента, ринкова 
вартість яких була визначена відповідно до 
законодавства, з урахуванням результатів торгів на 
такій фондовій біржі) із зазначенням повного 
найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження

10 Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які 
планується розмістити (у разі розміщення привіле-
йованих акцій)

11 Інформація про надання акціонерам переважного 
права на придбання акцій додаткової емісії (крім 
випадку прийняття загальними зборами рішення 
про невикористання такого права) у порядку, 
встановленому законодавством

12 Порядок реалізації акціонерами переважного права на 
придбання акцій додаткової емісії (крім випадку при-
йняття загальними зборами рішення про невикористан-
ня такого права):

1) строк та порядок подання письмових заяв про 
придбання акцій

2) строк та порядок перерахування коштів у сумі, яка 
дорівнює вартості акцій, що придбаваються, із 
зазначенням найменування банку та номера 
поточного рахунку, на який перераховуються кошти 
в оплату за акції

3) строк та порядок видачі товариством письмових 
зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій

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

етапів розміщення акцій
2) порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій 

(на першому етапі розміщення акцій), щодо яких 
акціонером під час реалізації переважного права 
була подана заява про придбання та перераховані 
відповідні кошти відповідно до умов емісії акцій

3) строк та порядок подання заяв про придбання 
акцій учасниками розміщення, перелік яких 
затверджено загальними зборами акціонерів (або 
єдиним акціонером товариства, або іншою особою, 
що відповідно до законодавства виконує функції 
загальних зборів), а також строк та порядок 
укладання договорів купівлі-продажу акцій (на 
другому етапі розміщення акцій)

4) адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій
5) строк, порядок та форма оплати акцій
6) у разі оплати акцій грошовими коштами - наймену-

вання банку та номер поточного рахунку, на який 
буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата 
акцій здійснюється у національній та іноземній 
валютах, окремо зазначаються номери рахунків у 
національній та іноземній валютах, дата, на яку 
здійснюється оцінка іноземної валюти

14 Можливість дострокового закінчення розміщення 
акцій та дії, що проводяться в разі дострокового 
закінчення розміщення акцій (якщо на запланова-
ний обсяг акцій укладено договори з першими 
власниками та акції повністю оплачено)

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

16 Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, 
у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій

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

18 Перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій

Додаток 5 
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(пункт 21 розділу І)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № - КФ – ЗБР- А
м. Київ  ___ ________ 20     року
Уповноважена особа реєструвального органу ____________

____________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

на підставі ______________ Порядку реєстрації випуску ак-
цій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу ак-
ціонерного товариства, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 21 червня 2018 
року № 426, та відповідно до документів, наданих на реєстра-
цію випуску акцій без здійснення публічної пропозиції 

_________________________________________________,
(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
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ПОСТАНОВЛЯЄ:
Заборонити Центральному депозитарію цінних паперів здій-

снювати переказ акцій (тимчасове свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій від ___ ___________ 20__ року №_______) з ра-
хунку в цінних паперах емітента на рахунки в цінних паперах 
депозитарних установ для подальшого зарахування депози-
тарними установами прав на ці акції на рахунки в цінних папе-
рах депонентів, які не визначені рішенням про емісію акцій як 
учасники такого розміщення.

 _______  _____  _______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М.П.

Додаток 6
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(пункт 21 розділу І)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО 
про реєстрацію випуску акцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за-
свідчує, що випуск простих іменних акцій

__________________________________________________ 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _______________ 
(словами)

гривень

номінальною вартістю _______________ 
(словами)

гривень

у кількості _______________ 
(словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний № __/1/__
Дата реєстрації ___ __________ 20__ року
Дата видачі ___ __________ 20__ року

_______________ 
(посада)

________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Додаток 7
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(пункт 21 розділу І)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

СВІДОЦТВО 
про реєстрацію випуску акцій

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
засвідчує, що випуск привілейованих іменних акцій (клас____)

__________________________________________________ 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

на загальну суму _____________ 
(словами)

гривень

номінальною вартістю _____________ 
(словами)

гривень

у кількості _____________ 
(словами)

штук

внесено до Державного реєстру випусків цінних паперів.
Реєстраційний №___/1/_____
Дата реєстрації ___ __________ 20__ року
Дата видачі ___ __________ 20__ року
_______ 
(посада)

________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

М.П.

Додаток 8
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(пункт 25 розділу І)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № ___ - СТ - А

м. Київ ____ __________ 20__ року

Уповноважена особа реєструвального органу ____________
____________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
на підставі ________ Порядку реєстрації випуску акцій при 

збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонер-
ного товариства, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 21 жовтня 2018 року 
№ 426, та відповідно до документів, наданих _______________
____________________________________________________

(найменування емітента, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ)
на реєстрацію звіту про результати емісії акцій/скасування 

реєстрації випуску акцій,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Скасувати реєстрацію випуску акцій __________________
____________________________________________________

(найменування емітента)
2. Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій _____

____________________________________________________
(найменування емітента)

від __ _________ ___ року № ___/1/20___-Т, видане ________
_________________________________________________, 
(номер та дата свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, орган, що 

його видав)
анулювати.

 _______  _____  _______________________
 (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
  М.П.

Додаток 9
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(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 акцій/реєстрацію випуску та 

затвердження проспекту акцій 
1 Повне найменування товариства
2 Код за ЄДРПОУ
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3 Місцезнаходження
4 Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
5 Номер поточного рахунку та найменування банку, 

у якому відкрито рахунок
6 Розмір статутного капіталу згідно зі статутом 

товариства
7 Номінальна вартість акції
8 Загальна номінальна вартість акцій, які плануєть-

ся розмістити
9 Загальна кількість акцій, які планується розмістити:

у тому числі:
простих
привілейованих (у разі якщо планується розмісти-
ти привілейовані акції з поділом їх на класи, - 
кількість привілейованих акцій кожного класу, що 
планується розмістити)

10 Спосіб розміщення (шляхом публічної пропозиції, 
без здійснення публічної пропозиції)

_________
(посада)

________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 10
до Порядку реєстрації випуску акцій при 
збільшенні (зменшенні) розміру статут-
ного капіталу акціонерного товариства
(підпункт 5 пункту 1 глави 1 розділу ІІ)

ДОВІДКА 
про персональне повідомлення акціонерів щодо 

проведення загальних зборів акціонерів
_________________________________________________ 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Дата проведення загальних зборів акціонерів, на яких 
прийнято рішення про зміну розміру статутного 
капіталу / внесення змін до статуту, пов’язаних зі 
зміною розміру статутного капіталу
Дані про дату (або дати початку та закінчення) повідо-
млення про проведення загальних зборів акціонерів
Спосіб повідомлення акціонерів
Дата складання переліку акціонерів, які мають бути 
повідомлені про проведення загальних зборів
Дата розміщення у загальнодоступній базі даних 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку про ринок цінних паперів повідомлення про 
проведення загальних зборів
Дата розміщення на власному веб-сайті товариства 
повідомлення про проведення загальних зборів
Адреса власного веб-сайта товариства, де розміщене 
повідомлення про проведення загальних зборів
_______________ 

(посада)
________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 11
до Порядку реєстрації випуску акцій при 
збільшенні (зменшенні) розміру статут-
ного капіталу акціонерного товариства 
(підпункт 5 пункту 1 глави 1 розділу ІІ)

ДОВІДКА
про повідомлення акціонерів щодо змін у порядку 

денному загальних зборів акціонерів
_________________________________________________ 

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
Дата проведення загальних зборів акціонерів, на яких 
прийнято рішення про зміну розміру статутного 
капіталу / внесення змін до статуту, пов’язаних зі 
зміною статутного капіталу

Дані про дату (або дати початку та закінчення) повідо-
млення про зміни в порядку денному загальних зборів 
акціонерів
Спосіб повідомлення акціонерів про зміни в порядку 
денному загальних зборів акціонерів
_______________ 

(посада)
________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 12
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 2 пункту 2 глави 1 розділу ІІ)

РІШЕННЯ 
про емісію акцій 

(шляхом публічної пропозиції у разі неоформлення 
проспекту)

_________________________________________________ 
(найменування товариства)

І. Інформація про емітента
1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
2) скорочене найменування (за наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що 

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

імен, по батькові, повної назви посади, року народжен-
ня, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу 
роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади 
на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу 
або особа, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу
голова та члени наглядової ради (за наявності)
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за 
наявності)
корпоративний секретар (за наявності)
головний бухгалтер (за наявності)

9) відомості про середньомісячну заробітну плату 
членів колегіального виконавчого органу або особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу, за останній квартал та завершений 
фінансовий рік, що передував року, в якому пода-
ються документи

10) реквізити договору з Центральним депозитарієм про 
обслуговування випусків цінних паперів (номер, 
дата укладання)

11) інформація про осіб, відповідальних за проведення 
аудиту емітента:
повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора
місцезнаходження або місце проживання
реквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до 
реєстру(ів) аудиторських фірм/аудиторів

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

2 Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:
1) розмір статутного капіталу товариства на дату 

прийняття рішення про емісію акцій
2) номінальна вартість і загальна кількість акцій
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3) кількість розміщених товариством акцій кожного 
типу

4) кількість розміщених товариством привілейованих 
акцій кожного класу (у разі розміщення привілейова-
них акцій кількох класів)

5) кількість акціонерів на дату прийняття рішення про 
розміщення акцій

6) інформація про наявність викуплених та/або іншим 
чином набутих товариством акцій на дату прийняття 
рішення про емісію акцій:
кількість
тип
клас (за наявності привілейованих акцій кількох 
класів)
форма існування

7) кількість акцій, що перебувають у власності членів 
виконавчого органу емітента або особи, яка здій-
снює повноваження одноосібного виконавчого 
органу

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

3 Інформація про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента із зазначен-

ням реквізитів, чинних на дату прийняття рішення 
свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що 
видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, 
кількості кожного типу розміщених товариством 
акцій, у тому числі кількості кожного класу привіле-
йованих акцій (у разі розміщення привілейованих 
акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, 
форми існування

2) інформація про облігації емітента (щодо кожного 
випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про 
реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали 
відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості 
облігацій, номінальної вартості облігації, загальної 
суми випуску, форми випуску, форми існування

3) інформація про інші цінні папери, розміщені емітен-
том, із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстра-
цію випусків цінних паперів, органів, що видали 
відповідні свідоцтва, виду цінних паперів, кількості, 
номінальної вартості, загальної суми випуску, 
форми випуску, форми існування

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

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

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

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

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного 
періоду, що передував кварталу, в якому подаються 
документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх 
емісії, а саме дані про:
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що 
виробляє (надає, здійснює) емітент
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента

4) відомості про філії та представництва емітента
5) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна 

історія емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про емісію 
акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і

дата укладання правочину, сторони, вид правочину); 
кредитор за кожним укладеним кредитним правочи-
ном; сума зобов'язання за кожним укладеним 
кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк 
і порядок виконання кредитного правочину; відомос-
ті про остаточну суму зобов'язання за кредитним 
правочином; рішення судів, що стосуються виник-
нення, виконання та припинення зобов'язань за 
укладеним кредитним правочином
які не були виконані: кредитні правочини та зміни до 
них (номер і дата укладання правочину, сторони, 
вид правочину); кредитор за кожним укладеним 
кредитним правочином; сума зобов'язання за 
кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного 
правочину; дата виникнення прострочення 
зобов'язання за кредитним правочином, його розмір 
і стадія погашення; рішення судів, що стосуються 
виникнення, виконання та припинення зобов'язань 
за укладеним кредитним правочином

6) можливі фактори ризику в діяльності емітента
7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє 

більше ніж 10 відсотками статутного капіталу 
(активів), у тому числі про дочірні підприємства

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

9) відомості про провадження у справі про банкрутство 
або про застосування санації до товариства чи 
юридичної особи, в результаті реорганізації якої 
утворилося товариство, протягом трьох років, що 
передували року здійснення розміщення акцій

10) фінансова звітність емітента за звітний період, що 
передував кварталу, в якому приймається рішення 
про емісію акцій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності або посилання на 
веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова 
звітність

11) фінансова звітність емітента за звітний рік, що 
передував року, в якому приймається рішення про 
емісію акцій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності або посилання на 
веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова 
звітність

ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про 
емісію

1 Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів 
товариства (або рішення єдиного акціонера товари-
ства, або рішення іншої особи, що відповідно до 
законодавства виконує функції загальних зборів), 
яким оформлені рішення про збільшення розміру 
статутного капіталу товариства шляхом додаткової 
емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 
додаткових внесків та про емісію акцій (шляхом 
здійснення публічної пропозиції)
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2 Загальна кількість голосів акціонерів - власників 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися 
для участі в загальних зборах акціонерів товариства 
(зазначається кількість голосуючих акцій з питань 
порядку денного про збільшення розміру статутного 
капіталу товариства шляхом додаткової емісії акцій 
існуючої номінальної вартості за рахунок додатко-
вих внесків та про емісію акцій (шляхом здійснення 
публічної пропозиції)), та кількість голосів акціоне-
рів, які голосували за прийняття рішення про емісію 
акцій

3 Загальна номінальна вартість акцій, які планується 
розмістити

4 Зобов'язання емітента щодо невикористання 
внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх 
оплати, для покриття збитків товариства

5 Мета використання фінансових ресурсів, залучених 
від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями 
використання)

6 Кількість акцій, що планується розмістити
7 Номінальна вартість акції
8 Ринкова вартість акцій
9 Відомості про суб’єкта оціночної діяльності, що 

визначив ринкову вартість акцій відповідно до 
законодавства / про фондову біржу (на якій перебу-
вають в обігу акції емітента, ринкова вартість яких 
була визначена відповідно до законодавства, з 
урахуванням результатів торгів на такій фондовій 
біржі) із зазначенням повного найменування, коду 
за ЄДРПОУ, місцезнаходження

10 Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які 
планується розмістити (у разі розміщення привіле-
йованих акцій)

11 Порядок розміщення акцій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення розміщення акцій
2) строк та порядок подання заяв про придбання акцій 

учасниками розміщення, перелік яких затверджено 
загальними зборами акціонерів (або єдиним 
акціонером товариства, або іншою особою, що 
відповідно до законодавства виконує функції 
загальних зборів), а також строк та порядок укла-
дання договорів купівлі-продажу акцій під час 
розміщення акцій

3) адреси, за якими відбуватиметься розміщення 
акцій

4) строк, порядок та форма оплати акцій
5) у разі оплати акцій грошовими коштами - 

найменування банку та номер поточного рахунку, на 
який буде внесено кошти в оплату за акції; якщо 
оплата акцій здійснюється у національній та 
іноземній валютах, окремо зазначаються номери 
рахунків у національній та іноземній валютах, дата, 
на яку здійснюється оцінка іноземної валюти

12 Можливість дострокового закінчення розміщення 
акцій та дії, що проводяться в разі дострокового 
закінчення розміщення акцій (якщо на запланова-
ний обсяг акцій укладено договори з першими 
власниками та акції повністю оплачено)

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

14 Строк повернення внесків, внесених в оплату за 
акції, у разі прийняття рішення про відмову від емісії 
акцій

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

Додаток 13
до Порядку реєстрації випуску акцій при 
збільшенні (зменшенні) розміру статут-
ного капіталу акціонерного товариства 
(підпункт 2 пункту 2 глави 1 розділу ІІ)

РІШЕННЯ 
про емісію акцій

(у разі оформлення проспекту акцій)
_________________________________________________ 

(найменування товариства)
І. Інформація про емітента

1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
2) скорочене найменування (за наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
6) предмет і мета діяльності
7) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, імен, 

по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, 
кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, 
основного місця роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу або 
особа, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу
голова та члени наглядової ради (за наявності)
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за 
наявності)
корпоративний секретар (за наявності)
головний бухгалтер (за наявності)

8) реквізити договору з Центральним депозитарієм про 
обслуговування випусків цінних паперів (номер, дата 
укладання)

2 Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:
1) розмір статутного капіталу товариства на дату 

прийняття рішення про емісію акцій
2) номінальна вартість і загальна кількість акцій
3) кількість розміщених товариством акцій кожного типу
4) кількість розміщених товариством привілейованих 

акцій кожного класу (у разі розміщення привілейова-
них акцій кількох класів)

5) кількість акціонерів на дату прийняття рішення про 
розміщення акцій

ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про 
емісію
1 Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів 

товариства (або рішення єдиного акціонера 
товариства, або рішення іншої особи, що відповід-
но до законодавства виконує функції загальних 
зборів), яким оформлені рішення про збільшення 
розміру статутного капіталу товариства шляхом 
додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартос-
ті за рахунок додаткових внесків та про емісію акцій 
(шляхом здійснення публічної пропозиції)

2 Загальна кількість голосів акціонерів - власників голо-
суючих акцій товариства, які зареєструвалися для 
участі в загальних зборах акціонерів товариства (за-
значається кількість голосуючих акцій з питань поряд-
ку денного про збільшення розміру статутного капіта-
лу товариства шляхом додаткової емісії акцій існуючої 
номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та 
про емісію акцій (шляхом здійснення публічної пропо-
зиції)), та кількість голосів акціонерів, які голосували за 
прийняття рішення про емісію акцій

3 Загальна номінальна вартість акцій, які планується 
розмістити
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4 Зобов'язання емітента щодо невикористання 
внесків, отриманих при емісії акцій у рахунок їх 
оплати, для покриття збитків товариства

5 Мета використання фінансових ресурсів, залучених 
від розміщення акцій (конкретні обсяги та напрями 
використання)

6 Кількість акцій, що планується розмістити
7 Номінальна вартість акції
8 Ринкова вартість акцій
9 Відомості про суб’єкта оціночної діяльності, що 

визначив ринкову вартість акцій відповідно до 
законодавства / про фондову біржу (на якій 
перебувають в обігу акції емітента, ринкова 
вартість яких була визначена відповідно до 
законодавства, з урахуванням результатів торгів на 
такій фондовій біржі) із зазначенням повного 
найменування, коду за ЄДРПОУ, місцезнаходження

10 Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які 
планується розмістити (у разі розміщення привіле-
йованих акцій)

11 Порядок розміщення акцій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення розміщення акцій
2) строк та порядок подання заяв про придбання акцій 

учасниками розміщення, перелік яких затверджено 
загальними зборами акціонерів (або єдиним акціоне-
ром товариства, або іншою особою, що відповідно до 
законодавства виконує функції загальних зборів), а 
також строк та порядок укладання договорів купівлі-
продажу акцій під час розміщення акцій

3) адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій
4) строк, порядок та форма оплати акцій
5) у разі оплати акцій грошовими коштами - наймену-

вання банку та номер поточного рахунку, на який 
буде внесено кошти в оплату за акції; якщо оплата 
акцій здійснюється у національній та іноземній 
валютах, окремо зазначаються номери рахунків у 
національній та іноземній валютах, дата, на яку 
здійснюється оцінка іноземної валюти

12 Можливість дострокового закінчення розміщення 
акцій та дії, що проводяться в разі дострокового 
закінчення розміщення акцій (якщо на запланова-
ний обсяг акцій укладено договори з першими 
власниками та акції повністю оплачено)

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

14 Строк повернення внесків, внесених в оплату за акції, 
у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій

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

Додаток 14
до Порядку реєстрації випуску акцій при 
збільшенні (зменшенні) розміру статут-
ного капіталу акціонерного товариства 
(підпункт 1 пункту 3 глави 1 розділу ІІ)
Національна комісія з цінних паперів 
та фондового ринку

___ _____________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА 
про реєстрацію випуску акцій у разі збільшення статутного 
капіталу акціонерного товариства шляхом розміщення акцій 

додаткової емісії існуючої номінальної вартості шляхом 
конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції

1 Повне найменування товариства

2 Код за ЄДРПОУ
3 Місцезнаходження
4 Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна 

пошта)
5 Номер поточного рахунку та найменування 

банку, в якому відкрито рахунок
6 Розмір статутного капіталу згідно зі статутом 

товариства
7 Номінальна вартість акції
8 Загальна номінальна вартість акцій додаткової 

емісії, що планується розмістити шляхом 
конвертації (обміну) конвертованих облігацій в 
акції

9 Загальна кількість акцій додаткової емісії, що 
планується розмістити шляхом конвертації 
(обміну) конвертованих облігацій в акції

________ 
(посада)

_________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 15
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства (підпункт 2 пункту 3 
глави 1 розділу ІІ)

РІШЕННЯ 
про емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конверто-

ваних облігацій в акції
__________________________________________________ 

(найменування товариства)
І. Інформація про емітента

1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
2) скорочене найменування (за наявності)
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)  
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що 

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

імен, по батькові, повної назви посади, року народжен-
ня, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу 
роботи на цій посаді, основного місця роботи і посади 
на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу 
або особа, яка здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу
голова та члени наглядової ради (за наявності)
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за 
наявності)
корпоративний секретар (за наявності)
головний бухгалтер (за наявності)

9) відомості про середньомісячну заробітну плату 
членів колегіального виконавчого органу або особи, 
яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу, за останній квартал та завершений 
фінансовий рік, що передував року, в якому 
подаються документи

10) реквізити договору з Центральним депозитарієм 
про обслуговування випусків цінних паперів (номер, 
дата укладення)

11) інформація про осіб, відповідальних за проведення 
аудиту емітента:
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повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської 
фірми або прізвище, ім'я, по батькові аудитора
місцезнаходження або місце проживання
реквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до 
реєстру(ів) аудиторських фірм/аудиторів

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

2 Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:
1) розмір статутного капіталу товариства на дату 

прийняття рішення про емісію акцій
2) номінальна вартість і загальна кількість акцій
3) кількість розміщених товариством акцій кожного 

типу
4) кількість розміщених товариством привілейованих 

акцій кожного класу (у разі розміщення привілейо-
ваних акцій кількох класів)

5) кількість акціонерів на дату прийняття рішення про 
розміщення акцій

6) інформація про наявність викуплених та/або іншим 
чином набутих товариством акцій на дату прийняття 
рішення про емісію акцій:
кількість
тип
клас (за наявності привілейованих акцій кількох 
класів)
форма існування

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

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

3 Інформація про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента із зазначен-

ням реквізитів, чинних на дату прийняття рішення 
свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що 
видали відповідні свідоцтва, номінальної вартості, 
кількості кожного типу розміщених товариством 
акцій, у тому числі кількості кожного класу привіле-
йованих акцій (у разі розміщення привілейованих 
акцій), загальної суми випуску, форми випуску 
акцій, форми існування

2) інформація про облігації емітента (щодо кожного 
випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про 
реєстрацію випусків облігацій, органів, що видали 
відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості 
облігацій, номінальної вартості облігації, загальної 
суми випуску, форми випуску, форми існування

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

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

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

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

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

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного 
періоду, що передував кварталу, в якому подаються 
документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх 
емісії, а саме дані про:
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що 
виробляє (надає, здійснює) емітент
обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітен-
та

4) відомості про філії та представництва емітента
5) відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна 

історія емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про розмі-
щення акцій: кредитні правочини та зміни до них (но-
мер і дата укладання правочину, сторони, вид пра-
вочину); кредитор за кожним укладеним кредитним 
правочином; сума зобов'язання за кожним укладе-
ним кредитним правочином; валюта зобов'язання; 
строк і порядок виконання кредитного правочину; ві-
домості про остаточну суму зобов'язання за кредит-
ним правочином; рішення судів, що стосуються ви-
никнення, виконання та припинення зобов'язань за 
укладеним кредитним правочином
які не були виконані: кредитні правочини та зміни 
до них (номер і дата укладання правочину, сторони, 
вид правочину); кредитор за кожним укладеним 
кредитним правочином; сума зобов'язання за 
кожним укладеним кредитним правочином; валюта 
зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного 
правочину; дата виникнення прострочення 
зобов'язання за кредитним правочином, його 
розмір і стадія погашення; рішення судів, що 
стосуються виникнення, виконання та припинення 
зобов'язань за укладеним кредитним правочином

6) можливі фактори ризику в діяльності емітента
7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент воло-

діє більше ніж 10 відсотками статутного капіталу 
(активів), у тому числі про дочірні підприємства

8) відомості про дивідендну політику емітента за остан-
ні п'ять років (інформація про нараховані та випла-
чені дивіденди, розмір дивідендів на одну акцію)

9) відомості про провадження у справі про банкрут-
ство або про застосування санації до товариства чи 
юридичної особи, в результаті реорганізації якої 
утворилося товариство, протягом трьох років, що 
передували року здійснення розміщення акцій

10) фінансова звітність емітента за звітний період, що 
передував кварталу, в якому приймається рішення 
про емісію акцій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності або посилання на 
веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова 
звітність

11) фінансова звітність емітента за звітний рік, що 
передував року, в якому приймається рішення про 
емісію акцій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності або посилання на 
веб-сайт, на якому розміщена відповідна фінансова 
звітність
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ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про емісію
1 Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів то-

вариства (або рішення єдиного акціонера товариства, 
або рішення іншої особи, що відповідно до законодав-
ства виконує функції загальних зборів), яким оформле-
ні рішення про збільшення розміру статутного капіталу 
товариства шляхом розміщення додаткових акцій існу-
ючої номінальної вартості та про емісію акцій шляхом 
конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції

2 Загальна кількість голосів акціонерів - власників голо-
суючих акцій товариства, які зареєструвалися для учас-
ті в загальних зборах акціонерів товариства, та кількість 
голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення 
про збільшення розміру статутного капіталу товариства 
шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номі-
нальної вартості та про емісію акцій шляхом конверта-
ції (обміну) конвертованих облігацій в акції

3 Загальна номінальна вартість акцій додаткової емісії, 
які планується розмістити шляхом конвертації (обміну) 
конвертованих облігацій в акції

4 Кількість акцій додаткової емісії, які планується 
розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій в акції

5 Номінальна вартість акції
6 Інформація про конвертовані облігації емітента із за-

значенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію випуску 
облігацій, органу, що видав свідоцтво, виду облігацій, 
кількості облігацій, номінальної вартості облігації, за-
гальної суми випуску, строків погашення облігацій

7 Обсяг прав, що надаються власникам акцій додаткової 
емісії, які планується розмістити шляхом конвертації 
(обміну) конвертованих облігацій в акції

8 Порядок розміщення акцій додаткової емісії, які плануєть-
ся розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій в акції:

1) дата початку та закінчення розміщення акцій шляхом 
укладання договорів з власниками конвертованих 
облігацій у процесі конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій в акції

2) строк та порядок подання заяв про конвертацію 
(обмін) конвертованих облігацій в акції

3) адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій 
шляхом укладання договорів з власниками конверто-
ваних облігацій у процесі конвертації (обміну) конвер-
тованих облігацій в акції

4) коефіцієнт конвертації 
9 Можливість дострокового закінчення розміщення акцій та 

дії, що проводяться в разі дострокового закінчення розмі-
щення акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій в акції (якщо на запланований обсяг акцій укладе-
но договори з власниками конвертованих облігацій у про-
цесі конвертації (обміну) конвертованих облігацій в акції)

10 Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій 
шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій в 
акції здійснено не в повному обсязі

11 Строк виплати номінальної вартості акцій особам, які здій-
снили конвертацію (обмін) належних конвертованих обліга-
цій в акції, у разі відмови від емісії акцій шляхом конвертації 
(обміну) конвертованих облігацій в акції, у разі визнання 
емісії недійсною або незатвердження у встановлені зако-
нодавством строки результатів розміщення цінних паперів 
органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, 
або невнесення (незатвердження) протягом трьох місяців 
після затвердження результатів розміщення акцій змін до 
статуту, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу ак-
ціонерного товариства, з урахуванням результатів розмі-
щення акцій

Додаток 16
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 2 пункту 4 глави 1 розділу ІІ)

РІШЕННЯ 
про емісію акцій шляхом конвертації (обміну) конверто-
ваних облігацій в акції (шляхом публічної пропозиції)
__________________________________________________ 

(найменування товариства)
І. Інформація про емітента

1 Загальна інформація про емітента:
1) повне найменування
2) скорочене найменування (за наявності)
3) Код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта)
6) предмет і мета діяльності
7) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, 

імен, по батькові, повної назви посади, року народження, 
освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на 
цій посаді, основного місця роботи і посади на основному 
місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу або 
особа, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу
голова та члени наглядової ради (за наявності)
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за 
наявності)
корпоративний секретар (за наявності)
головний бухгалтер (за наявності)

 8) реквізити договору з Центральним депозитарієм 
цінних паперів про обслуговування випусків цінних 
паперів (номер, дата укладення)

2 Інформація про статутний капітал і акціонерів 
емітента:

1) розмір статутного капіталу товариства на дату при-
йняття рішення про емісію акцій

2) номінальна вартість і загальна кількість акцій
3) кількість розміщених товариством акцій кожного типу
4) кількість розміщених товариством привілейованих 

акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих 
акцій кількох класів)

5) кількість акціонерів на дату прийняття рішення про 
розміщення акцій

6) інформація про наявність викуплених товариством акцій 
на дату прийняття рішення про емісію акцій:
кількість
тип
клас (за наявності привілейованих акцій кількох 
класів)
форма існування

ІІ. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про 
емісію

1 Дата і номер протоколу загальних зборів акціонерів 
товариства (або рішення єдиного акціонера товари-
ства, або рішення іншої особи, що відповідно до 
законодавства виконує функції загальних зборів), 
яким оформлені рішення про збільшення розміру 
статутного капіталу товариства шляхом розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної вартості та 
про емісію акцій шляхом публічної пропозиції з 
метою конвертації (обміну) конвертованих облігацій 
в акції
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2 Загальна кількість голосів акціонерів - власників 
голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися 
для участі в загальних зборах акціонерів товари-
ства, та кількість голосів акціонерів, які голосували 
за прийняття рішення про збільшення розміру 
статутного капіталу товариства шляхом розміщення 
додаткових акцій існуючої номінальної вартості та 
про емісію акцій шляхом публічної пропозиції з 
метою конвертації (обміну) конвертованих облігацій 
в акції

3 Загальна номінальна вартість акцій додаткової 
емісії, які планується розмістити шляхом конвертації 
(обміну) конвертованих облігацій в акції

4 Кількість акцій додаткової емісії, які планується 
розмістити шляхом конвертації (обміну) конвертова-
них облігацій в акції

5 Номінальна вартість акції
6 інформація про конвертовані облігації емітента із 

зазначенням реквізитів свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій, органу, що видав свідоцтво, виду 
облігацій, кількості облігацій, номінальної вартості 
облігації, загальної суми випуску, строків погашення 
облігацій

7 Обсяг прав, що надаються власникам акцій 
додаткової емісії, які планується розмістити 
шляхом конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій в акції

8 Порядок розміщення акцій додаткової емісії, які плану-
ється розмістити шляхом конвертації (обміну) конверто-
ваних облігацій в акції:

1) дата початку та закінчення розміщення акцій шляхом 
публічної пропозиції з метою конвертації (обміну) 
конвертованих облігацій в акції

2) строк та порядок подання заяв про конвертацію 
(обмін) конвертованих облігацій в акції

3) адреси, за якими відбуватиметься розміщення акцій 
шляхом укладання договорів з власниками конвер-
тованих облігацій у процесі конвертації (обміну) 
конвертованих облігацій в акції

4) коефіцієнт конвертації 
9 Можливість дострокового закінчення розміщення 

акцій та дії, що проводяться в разі дострокового 
закінчення розміщення акцій шляхом конвертації 
(обміну) конвертованих облігацій в акції (якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з 
власниками конвертованих облігацій у процесі 
конвертації (обміну) конвертованих облігацій 
в акції)

10 Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення 
акцій шляхом конвертації (обміну) конвертованих 
облігацій в акції здійснено не в повному 
обсязі

11 Строк виплати номінальної вартості акцій особам, 
які здійснили конвертацію (обмін) належних 
конвертованих облігацій в акції, у разі відмови від 
емісії акцій шляхом конвертації (обміну) 
конвертованих облігацій в акції, у разі визнання 
емісії недійсною або незатвердження у 
встановлені законодавством строки результатів 
розміщення цінних паперів органом емітента, 
уповноваженим приймати таке рішення, або 
невнесення (незатвердження) протягом трьох 
місяців після затвердження результатів 
розміщення акцій змін до статуту, пов’язаних із 
збільшенням статутного капіталу акціонерного 
товариства, з урахуванням результатів розміщення 
акцій

Додаток 17
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства (підпункт 1 пункту 2 глави 
2 розділу ІІ)

___ ___________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА 
про реєстрацію звіту про результати емісії акцій

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

банку, в якому відкрито рахунок
4 Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна 

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

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

щених акцій
9 Кількість і тип фактично розміщених акцій
10 Дата реєстрації випуску акцій і реєстраційний 

номер випуску акцій згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій

11 Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі 
здійснення публічної пропозиції акцій) із зазна-
ченням способу і дати оприлюднення

12 Дата оприлюднення проспекту акцій (у разі 
затвердження проспекту акцій реєструвальним 
органом) із зазначенням способу і дати оприлюд-
нення

_______ 
(посада)

__________ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 18
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства (підпункт 2 пункту 2 глави 
2 розділу ІІ)

ЗВІТ 
про результати емісії акцій

(без здійснення публічної пропозиції)
__________________________________________________ 

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______ - Т
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року

1 Дати початку та закінчення строку реалізації акціоне-
рами переважного права на придбання акцій додат-
кової емісії

2 Дата початку розміщення акцій у процесі емісії акцій:
1) дата початку проведення першого етапу розміщення 

акцій
2) дата початку проведення другого етапу розміщення 

акцій
3 Дата закінчення розміщення акцій у процесі емісії акцій:
1) дата закінчення першого етапу розміщення акцій
2) дата закінчення другого етапу розміщення акцій
4 Загальна номінальна вартість фактично розміщених 

акцій порівняно із запланованим обсягом
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5 Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено 
договори з першими власниками у процесі емісії (розмі-
щення) акцій:

1) кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з 
першими власниками у процесі емісії акцій на 
першому етапі

2) кількість і тип акцій, щодо яких укладено договори з 
першими власниками у процесі емісії акцій на 
другому етапі

6 Загальна кількість і сума укладених договорів з першими 
власниками у процесі емісії акцій:

1) загальна кількість і сума договорів, укладених на 
першому етапі розміщення

2) загальна кількість і сума договорів на другому етапі 
розміщення 

7 Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії 
акцій:

1) під час реалізації акціонерами переважного права на 
придбання акцій додаткової емісії:
грошові кошти у національній валюті, внесені як 
плата за акції, із зазначенням кількості акцій
вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесе-
них як плата за акції, із зазначенням кількості акцій
оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із 
зазначенням кількості акцій

2) під час проведення другого етапу:
грошові кошти у національній валюті, внесені як 
плата за акції, із зазначенням кількості акцій
вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесе-
них як плата за акції, із зазначенням кількості акцій
оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із 
зазначенням кількості акцій

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

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

ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)
9 Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних 

паперах емітента за результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які 
зробили ці внески*

10 Загальна сума повернутих внесків, унесених в 
оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, 
грн*

Затверджено: ______ 
(посада)

_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від емітента: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від аудитора: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від Централь-
ного депози-
тарію цінних 
паперів: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від андеррай-
тера**:

______ 
(посада)

______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)

* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації 
звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації ви-
пуску акцій. 

** За наявності.

Додаток 19
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства (підпункт 2 пункту 2 глави 
2 розділу ІІ)

ЗВІТ 
про результати емісії акцій 

__________________________________________________ 
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______ - Т
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року

1 Дата початку розміщення акцій у процесі емісії акцій
2 Дата закінчення розміщення акцій у процесі емісії 

акцій
3 Загальна номінальна вартість фактично розміщених 

акцій порівняно із запланованим обсягом
4 Кількість і тип розміщених акцій у процесі емісії 

акцій
5 Загальна кількість і сума укладених договорів під час 

розміщення акцій у процесі емісії акцій
6 Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії 

акцій:
грошові кошти у національній валюті, внесені як 
плата за акції, із зазначенням кількості акцій
вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, 
внесених як плата за акції, із зазначенням кількості 
акцій
оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із 
зазначенням кількості акцій

7 Розподіл коштів на:
1) статутний капітал (у сумі загальної номінальної 

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

ціни розміщення акцій над їх номінальною 
вартістю)

8 Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних 
паперах емітента за результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які 
зробили ці внески*

9 Загальна сума повернутих внесків, унесених в 
оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, 
грн*

Затверджено: ______ 
(посада)

_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від емітента: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від аудитора: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від Централь-
ного депози-
тарію цінних 
паперів: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від андеррай-
тера**:

______ 
(посада)

______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)

* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації 
звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації ви-
пуску акцій. 

** За наявності.
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Додаток 20
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства (підпункт 2 пункту 3 глави 
2 розділу ІІ)

ЗВІТ 
про результати емісії акцій 

(шляхом публічної пропозиції)
__________________________________________________ 

(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)
Реєстраційний номер ______/1/_______ - Т
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року

1 Дата початку розміщення акцій у процесі їх публічної 
пропозиції

2 Дата закінчення розміщення акцій у процесі їх 
публічної пропозиції

3 Загальна номінальна вартість фактично розміщених 
акцій порівняно із запланованим обсягом

4 Кількість і тип розміщених акцій у процесі публічної 
пропозиції акцій

5 Загальна кількість і сума укладених договорів під час 
розміщення акцій у процесі їх публічної пропозиції

6 Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні емісії 
акцій:
грошові кошти у національній валюті, внесені як 
плата за акції, із зазначенням кількості акцій
вартісна оцінка майна, цінних паперів тощо, внесе-
них як плата за акції, із зазначенням кількості акцій
оцінка іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із 
зазначенням кількості акцій

7 Розподіл коштів на:
1) статутний капітал (у сумі загальної номінальної 

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

ціни розміщення акцій над їх номінальною вартістю)
8 Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних 

паперах емітента за результатами повернення 
внесків, унесених в оплату за акції, усім особам, які 
зробили ці внески*

9 Загальна сума повернутих внесків, унесених в 
оплату за акції, усім особам, які зробили ці внески, 
грн*

Затверджено: ______ 
(посада)

_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від емітента: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від аудитора: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від Централь-
ного депози-
тарію цінних 
паперів: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від андеррай-
тера**:

______ 
(посада)

______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)

* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації 
звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації ви-
пуску акцій. 

** За наявності.

Додаток 21
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 2 пункту 4 глави 2 розділу ІІ)

ЗВІТ 
про результати емісії акцій

(шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій 
в акції) 

__________________________________________________ 
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______ - Т
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року

1 Дата початку розміщення акцій додаткової емісії 
шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій 
в акції 

2 Дата закінчення розміщення акцій додаткової емісії 
шляхом конвертації (обміну) конвертованих облігацій 
в акції

3 Загальна номінальна вартість фактично 
розміщених акцій додаткової емісії шляхом 
конвертації (обміну) конвертованих облігацій 
в акції порівняно із запланованим 
обсягом

4 Кількість і тип акцій за наслідками конвертації 
(обміну) конвертованих облігацій в акції

5 Загальна кількість і сума укладених договорів з 
власниками конвертованих облігацій у процесі 
конвертації (обміну) конвертованих облігацій 
в акції

6 Розподіл коштів на статутний капітал
7 Кількість акцій, що обліковуються на рахунку в цінних 

паперах емітента за результатами виплати 
номінальної вартості акцій особам, які здійснили 
конвертацію (обмін) належних конвертованих 
облігацій в акції*

8 Загальна сума за результатами виплати номінальної 
вартості акцій особам, які здійснили конвертацію 
(обмін) належних конвертованих облігацій в акції, 
грн*

Затверджено: ______ 
(посада)

_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від емітента: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від аудитора: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від Централь-
ного депози-
тарію цінних 
паперів: ______ 

(посада)
______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)
Від андеррай-
тера**:

______ 
(посада)

______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім'я, 

по батькові)

* Заповнюється у разі подання документів для реєстрації 
звіту про результати емісії акцій та скасування реєстрації ви-
пуску акцій. 

** За наявності.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №167, 3 вересня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

110

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Додаток 22
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 1 пункту 7 глави 2 розділу ІІ)

___ ___________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА 
про скасування реєстрації випуску акцій 

та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій

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

банку, в якому відкрито рахунок
4 Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна пошта)
5 Код за ЄДРПОУ
6 Розмір статутного капіталу згідно зі статутом 

товариства
7 Номінальна вартість акції
8 Дата реєстрації випуску акцій і реєстраційний 

номер випуску акцій згідно з тимчасовим 
свідоцтвом про реєстрацію випуску акцій

9 Дата затвердження проспекту акцій
10 Дата оприлюднення публічної пропозиції (у разі 

здійснення публічної пропозиції акцій) із зазна-
ченням способу і дати оприлюднення

11 Дата оприлюднення проспекту акцій (у разі 
затвердження проспекту акцій реєструвальним 
органом) із зазначенням способу і дати опри-
люднення

________ 
(посада)

______ 
(підпис)

______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 23
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 2 пункту 7 глави 2 розділу ІІ)

ДОВІДКА 
про результати емісії акцій

__________________________________________________ 
(найменування емітента та код за ЄДРПОУ)

Реєстраційний номер ______/1/_______ - Т
Дата реєстрації ___ ____________ 20__ року

1 Дати початку та закінчення строку реалізації акціоне-
рами переважного права на придбання акцій додат-
кової емісії

2 Дата початку розміщення акцій у процесі емісії акцій:
1) дата початку проведення першого етапу розміщення 

акцій
2) дата початку проведення другого етапу розміщення 

акцій
3 Дата закінчення розміщення акцій у процесі емісії акцій:
1) дата закінчення першого етапу розміщення акцій
2) дата закінчення другого етапу розміщення акцій
4 Загальна номінальна вартість фактично розміщених 

акцій порівняно із запланованим обсягом
5 Кількість і тип розміщених акцій, щодо яких укладено 

договори з першими власниками у процесі емісії акцій

6 Загальна кількість і сума укладених договорів з 
першими власниками у процесі емісії акцій

7 Загальна сума коштів, одержаних при здійсненні 
емісії акцій

8 Загальна сума повернутих внесків, унесених в оплату 
за акції, усім особам, які зробили ці внески, грн

_______________ 
(посада)

________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 24
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 1 пункту 1 глави 3 
розділу ІІ)

____ ___________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА 
про реєстрацію випуску акцій при збільшенні розміру 

статутного капіталу шляхом підвищення номінальної 
вартості акцій

1 Повне найменування товариства
2 Код за ЄДРПОУ
3 Місцезнаходження
4 Засоби зв’язку (телефон, факс, електронна 

пошта)
5 Номер поточного рахунку та найменування 

банку, в якому відкрито рахунок
6 Розмір статутного капіталу згідно зі статутом 

товариства
7 Загальна кількість акцій

у тому числі:
простих
привілейованих (за наявності)

8 Нова номінальна вартість акції
9 Попередня номінальна вартість акції

________ 
(посада)

_________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 25
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства (підпункт 2 пункту 1 глави 
3 розділу ІІ)

РІШЕННЯ 
про підвищення номінальної вартості акцій

1 Повне найменування товариства
2 Код за ЄДРПОУ
3 Місцезнаходження
4 Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, 

імені, по батькові, повної назви посади, року народження, 
освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на 
цій посаді, основного місця роботи і посади на основному 
місці роботи:

1) голова та члени колегіального виконавчого 
органу або особа, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу

2) голова та члени наглядової ради (за наявності)
3) корпоративний секретар (за наявності)



№167, 3 вересня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

111

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4) ревізор або голова, члени ревізійної комісії (за 
наявності)

5) головний бухгалтер (за наявності)
5 Реквізити договору з Центральним депозитарі-

єм про обслуговування випусків цінних паперів 
(номер, дата укладення)

6 Інформація про осіб, відповідальних за проведення 
аудиту емітента:

1) повне найменування і код за ЄДРПОУ аудитор-
ської фірми або прізвище, ім’я, по батькові 
аудитора

2) місцезнаходження або місце проживання
3) реквізити свідоцтва/свідоцтв про внесення до 

реєстру(ів) аудиторських фірм/аудиторів
7 Інформація про випуски акцій емітента із зазначенням 

реквізитів свідоцтв, чинних на дату прийняття рішення:
інформація про акції емітента (щодо кожного випуску):
реквізити свідоцтв про реєстрацію випусків акцій
органи, що видали відповідні свідоцтва
номінальна вартість акції
кількість акцій
загальна сума випуску
форма випуску
форма існування

8 Інформація про наявність і кількість викуплених 
та/або іншим чином набутих акцій

9 Розмір статутного капіталу товариства на дату 
прийняття рішення про збільшення номінальної 
вартості акцій

10 Кількість простих/привілейованих акцій 
11 Попередня номінальна вартість акції
12 Нова номінальна вартість акції
13 Загальна номінальна вартість акцій (з урахуван-

ням рішення про підвищення номінальної 
вартості акцій)

Додаток 26
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 1 пункту 1 розділу ІІІ)

___ ___________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА 
про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру 

статутного капіталу шляхом анулювання раніше викупле-
них акцій та/або іншим чином набутих та зменшення їх 

загальної кількості
1 Повне найменування товари-

ства
2 Код за ЄДРПОУ
3 Місцезнаходження
4 Номер поточного рахунку та 

найменування банку, в якому 
відкрито рахунок

5 Розмір статутного капіталу 
згідно зі статутом товариства

6 Загальна кількість акцій:
у тому числі:
простих
привілейованих (за наявності)

7 Загальна номінальна вартість 
викуплених акцій

8 Загальна кількість викуплених 
акцій

9 Загальна номінальна вартість 
іншим чином набутих акцій

10 Загальна кількість іншим чином 
набутих акцій

11 Кількість акцій, що анулюються
________ 
(посада)

________ 
(підпис)

_________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 27
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 2 пункту 1 розділу ІІІ)

РІШЕННЯ 
про зменшення кількості акцій

1 Повне найменування товариства
2 Код за ЄДРПОУ 
3 Місцезнаходження
4 Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, 

імен, по батькові, повної назви посади, року народження, 
освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на 
цій посаді, основного місця роботи і посади на основному 
місці роботи:

1) голова та члени колегіального 
виконавчого органу або особа, яка 
здійснює повноваження одноосібно-
го виконавчого органу

2) голова та члени наглядової ради (за 
наявності)

3) корпоративний секретар (за наяв-
ності)

4) ревізор або голова та члени 
ревізійної комісії (за наявності)

5) головний бухгалтер (за наявності)
5 Реквізити договору з Центральним 

депозитарієм про обслуговування 
випуску цінних паперів (номер, дата 
укладення)

6 Інформація про осіб, відповідальних за проведення 
аудиту товариства:

1) повне найменування і ідентифіка-
ційний код аудиторської фірми або 
прізвище, ім’я, по батькові аудитора

2) місцезнаходження або місце 
проживання

3) реквізити свідоцтва/свідоцтв про 
внесення до реєстру(ів) аудитор-
ських фірм/аудиторів

7 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
інформація про випуски акцій 
емітента із зазначенням реквізитів 
свідоцтв про реєстрацію випуску 
акцій, чинних на дату прийняття 
рішення, органів, що видали відпо-
відні свідоцтва, номінальної вартості, 
кількості кожного типу розміщених 
товариством акцій, у тому числі 
кількості кожного класу привілейова-
них акцій (у разі розміщення приві-
лейованих акцій), загальної суми 
випуску, форми випуску акцій, 
форми існування
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8 Розмір статутного капіталу товари-
ства на дату прийняття рішення про 
зменшення кількості акцій

9 Інформація про акції, які анулюються (викуплені та/або 
іншим чином набуті акції):

1) дата і номер протоколу загальних 
зборів акціонерів товариства, на 
яких прийнято рішення про викуп 
розміщених товариством акцій (або 
відповідного рішення єдиного 
акціонера товариства або іншої 
особи, що відповідно до законодав-
ства виконує функції загальних 
зборів)

2) кількість викуплених простих/
привілейованих акцій 

3) загальна номінальна вартість 
викуплених акцій

4) відомості щодо іншим чином 
набутих акцій (підстава, дата 
набуття):
кількість іншим чином набутих акцій
загальна номінальна вартість іншим 
чином набутих акцій
кількість простих/привілейованих 
акцій, що анулюються 
загальна номінальна вартість акцій, 
що анулюються

Додаток 28
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 1 пункту 2 розділу ІІІ)

___ ___________ 20__ року № ___ 
(дата подання заяви)

ЗАЯВА 
про реєстрацію випуску акцій у разі зменшення розміру 
статутного капіталу шляхом зменшення номінальної 

вартості акцій
1 Повне найменування 

товариства
2 Код за ЄДРПОУ
3 Місцезнаходження
4 Номер поточного рахунку та 

найменування банку, в 
якому відкрито рахунок

5 Розмір статутного капіталу 
згідно зі статутом товари-
ства

6 Загальна кількість акцій:
у тому числі:
простих
привілейованих (за наяв-
ності)

7 Нова номінальна вартість 
акції

8 Попередня номінальна 
вартість акції

_________ 
(посада)

_______ 
(підпис)

_______________________ 
(прізвище, ім’я, 

по батькові)

Додаток 29
до Порядку реєстрації випуску акцій 
при збільшенні (зменшенні) розміру 
статутного капіталу акціонерного 
товариства
(підпункт 2 пункту 2 розділу ІІІ)

РІШЕННЯ 
про зменшення нової номінальної вартості акцій

1 Повне найменування товариства
2 Код за ЄДРПОУ
3 Місцезнаходження
4 Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвищ, 

імен, по батькові, повної назви посади, року народження, 
освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи на 
цій посаді, основного місця роботи і посади на основному 
місці роботи:

1) голова та члени колегіального вико-
навчого органу або особа, яка здій-
снює повноваження одноосібного 
виконавчого органу

2) голова та члени наглядової ради (за 
наявності)

3) корпоративний секретар (за наявності)
4) ревізор або голова, члени ревізійної 

комісії (за наявності)
5) головний бухгалтер (за наявності)
5 Реквізити договору з Центральним 

депозитарієм про обслуговування 
випусків цінних паперів (номер, дата 
укладення)

6 Інформація про осіб, відповідальних за проведення 
аудиту емітента:

1) повне найменування і код за ЄДРПОУ 
аудиторської фірми або прізвище, ім’я, 
по батькові аудитора

2) місцезнаходження або місце прожи-
вання

3) реквізити свідоцтва/свідоцтв про 
внесення до реєстру(ів) аудиторських 
фірм/аудиторів

7 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
інформація про випуски акцій емітента 
із зазначенням реквізитів свідоцтв про 
реєстрацію випуску акцій, чинних на 
дату прийняття рішення, органів, що 
видали відповідні свідоцтва, номіналь-
ної вартості, кількості кожного типу 
розміщених товариством акцій, у тому 
числі кількості кожного класу привіле-
йованих акцій (у разі розміщення 
привілейованих акцій), загальної суми 
випуску, форми випуску акцій, форми 
існування

8 Інформація про наявність і кількість 
викуплених та/або іншим чином 
набутих акцій

9 Розмір статутного капіталу товариства 
на дату прийняття рішення про 
зменшення номінальної вартості акцій

10 Кількість простих/привілейованих 
акцій 

11 Попередня номінальна вартість акції
12 Нова номінальна вартість акції
13 Загальна номінальна вартість акцій (з 

урахуванням рішення про зменшення 
номінальної вартості акцій)
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НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 30 серпня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо погодження набуття істотної участі компанією АЛЬФАБЕТ АГРО ДіЕмСіСі у про-
фесійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ЧІФ КЕПІТАЛС КОМПАНІ»

прийнято рішення

2. Щодо погодження набуття істотної участі Нуржановим Д. у професійному учаснику фон-
дового ринку ТОВ «КУА «ЧІФ КЕПІТАЛС КОМПАНІ»

прийнято рішення

3. Щодо реалізації активів ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «РІАЛ ЕСТЕЙТ МЕ-
НЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО 
ТИПУ ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС»

прийнято рішення

4. Про затвердження Змін до Порядку обігу, зберігання та знищення електронних доку-
ментів, що використовуються професійними учасниками депозитарної системи України

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

5. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до Вимог до програмних продуктів, які використовуються на 
фондовому ринку, та програмного забезпечення автоматизованих, інформаційних та 
інформаційно-телекомунікаційних систем, призначених для здійснення професійної ді-
яльності на фондовому ринку, депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних 
паперів» 

перенесено розгляд 
питання

6. Щодо реєстрації випусків та проспекту емісії облігацій внутрішньої місцевої позики 
Івано-Франківської Міської Ради 2018 року (серія В, С, D), що пропонуються для публічно-
го розміщення

прийнято рішення

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467 та 
на підставі п. 9 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 Укра-
їни 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відпо-
відно до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 29.08.2018 року 
№1004369285 про внесення 13.08.2018 запису про при-
пинення юридичної особи, Державна реєстрація припи-
нення юридичної особи в результаті ліквідації; 
13.08.2018 12241110017005207, та інформації, наданої 
Головою ліквідаційної комісії ДХК «Дніпровський маши-
нобудівний завод» Підлубним В. І. від 14.08.2018 року 
№3700/9-26 (вх. від 20.08.2018 року №27898), скасовано 
реєстрацію випуску ДХК «Дніпровський машинобудів-
ний завод» (код за ЄДРПОУ: 23945298). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ДХК «Дніпровський машинобу-
дівний завод» від 15.09.2011 року №449/1/11, видане 
24.07.2012 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку (дублікат свідоцтва, виданий 
23.02.2018 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку), анульовано – розпорядження 
№ 223-КФ-С-А від 31 серпня 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 №467, 
на підставі п. 11 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 (зі змі-
нами), та відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань, у формі Витягу від 28.08.2018 
року за №1004364138 про внесення 03.08.2018 року за-
пису про судове рішення про визнання юридичної особи 
банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 03.07.2018, 
03.07.2018, 905/3071/17, Господарський суд Донецької 
області, та інформації, наданої Ліквідатором ПрАТ «Укр-
підшипник» Годовиченко Д. В. від 17.08.2018 року 
№131 (вх. від 17.08.2018 року №27832), зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Укрпідшипник» (код за ЄДРПОУ: 13495470) – 
розпорядження № 266-КФ-З від 31 серпня 2018 року.

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

«04» вересня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Пів-
день Інвест Буд» (вул. Гвардійська, 107-Б, м. Олешки, 
Херсонська обл., 75100, код за ЄДРПОУ: 01036520) на 
зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Південь 
Інвест Буд» — розпорядження № 264-КФ-З від 31 ве-
ресня 2018 року. 

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

«04» вересня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Готель Голо-
сіївський» (проспект Голосіївський, 93, м. Київ, 03127, 
код за ЄДРПОУ: 03358529) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупи-
нено обіг акцій ПрАТ «Готель Голосіївський» — розпо-
рядження № 263-КФ-З від 30 серпня 2018 року. 

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

«03» вересня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «Адорія» (вул. Іллінська, 12, оф. 313, м. Київ, 
04070, код за ЄДРПОУ: 34540024) на зупинення обігу ак-

цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Адорія» — розпорядження 
№ 265-КФ-З від 31 серпня 2018 року. 

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

«04» вересня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 №467, підп. 4) п. 4 глави 5 розділу ІІІ Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих СПІЛЬНИМ УКРАЇНСЬКО-
ЕСТОНСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ У ФОРМІ ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД», код за ЄДРПОУ: 21642228, зу-
пинено обіг облігацій серії «А» СПІЛЬНОГО УКРАЇНСЬКО-
ЕСТОНСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА У ФОРМІ ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ОПТІМА-ФАРМ, ЛТД», код за ЄДРПОУ 21642228 – роз-
порядження № 8-КФ-ЗО-О від 30  серпня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на облігації: 

«03» вересня 2018 року.
03.09.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
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 «КОНЦЕРН СТИРОЛ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
05761614. 3. Місцезнаходження: 84610, Донецька обл., м. Горлівка, 
вул. Горлівської дивізії, 10. 4. Міжміський код, телефон та факс: 050-3477725, 
-. 5. Електронна поштова адреса: office.stirol@gmail.com. 6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: http://stirol.ostchem.com/ua/invyestoram/osobaia-
ynformatsyia. 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента. 

II. Текст повідомлення. Згідно рішення позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» від 30 серпня 2018 року (Протокол 
№ 32 від 30 серпня 2018 року): шляхом кумулятивного голосування об-
рано членом Наглядової ради ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Georgiou 
Xenia [Георгіоу Ксенія], як представника OSTCHEM INVESTMENTS 
LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстраційний номер HE 
268500). Згода на публiкацiю паспортних даних не отримана. Підстава: рі-
шення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИ-
РОЛ» від 30.08.2018 р. Часткою у статутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН 
СТИРОЛ» не володіє. Обрана строком на 3 (три) роки. Протягом останніх 
5 років обіймала наступні посади: Супервайзер/Менеджер. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; шля-

хом кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Argyrou Kostakis [Аргироу Костакіс], як 
представника OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ 
IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД] (реєстраційний номер HE 268500). Згода на 
публiкацiю паспортних даних не отримана. Підстава: рішення позачергових 
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» від 30.08.2018 р. 
Часткою у статутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володіє. Об-
раний строком на 3 (три) роки. Протягом останніх 5 років обіймав наступні 
посади: Самозайнята особа в сфері кейтеренгового бізнесу. Посадова осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; шля-
хом кумулятивного голосування обрано членом Наглядової ради 
ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» Argyrou Argyros [Аргироу Аргiрос], як пред-
ставника OSTCHEM INVESTMENTS LIMITED [ОСТХЕМ IНВЕСТМЕНТС 
ЛIМIТЕД] (реєстраційний номер HE 268500). Згода на публiкацiю пас-
портних даних не отримана. Підстава: рішення позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» від 30.08.2018 р. Часткою у 
статутному капіталі ПрАТ «КОНЦЕРН СТИРОЛ» не володіє. Обраний стро-
ком на 3 (три) роки. Протягом останніх 5 років обіймав наступні посади: 
Самозайнята особа в будівельній індустрії. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис. 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Голова Правління С.М. Павлючук. 
31.08.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН СТИРОЛ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про Емітента - 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ДНІПРОВСЬКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» 
(далі – Товариство)

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

ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ 
КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ 
КОМБІНАТ»

1.2.Організаційно-правова форма 
емітента

Акціонерне товариство 

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00383372 
1.4.Місцезнаходження емітента Україна, 51650, Дніпропетровська 

область, Верхньодніпровський 
район, смт. Дніпровське, 
вул. Олександра Островського,11

1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(05658) 47-111

1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.dkpk.dp.ua 

1.7.Електронна поштова адреса 
емітента

secretar@dkpk.dp.ua 

1.8. Дата вчинення дії 30 серпня 2018 р.
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення: 
2.1. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «ДНІПРОВСЬКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» 30 серпня 
2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Член Дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Шванц Петро Анатолі-
йович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Шванц П. А. 
перебував на даній посаді 1 (один) рік, з 1 вересня 2017 р. Підстава такого 
рішення: заява Шванца П. А. про звільнення з посади з 31 серпня 2018 р. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рі-
шення Наглядовою радою Товариства про припинення повноважень Шван-
ца П. А. на посаді члена Дирекції Товариства з 31 серпня 2018 р. Особа 
акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

2.2. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДНІПРОВСЬКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» 30 серпня 
2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Генеральний Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Шванц Петро Ана-

толійович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). 
Шванц П. А. перебував на даній посаді 1 (один) рік, з 1 вересня 2017 р. Під-
става такого рішення: заява Шванца П. А. про звільнення з посади з 
31 серпня 2018 р. Обґрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про припинення 
повноважень Шванца П. А. на посаді Генерального Директора Товариства 
з 31 серпня 2018 р. Особа акціями Товариства не володіє. Особа непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДНІПРОВСЬКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» 30 серпня 
2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Член Дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІ-
ПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Шмонін Андрій Воло-
димирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обра-
ний терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: заява Шмоніна А. В. 
про обрання на посаду з 1 вересня 2018 р. Обґрунтування змін у персо-
нальному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою 
Товариства про обрання Шмоніна А. В. членом Дирекції Товариства з 1 ве-
ресня 2018 р. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) ро-
ків: менеджер з логістики ПФ «Артіль», заступник Директора ТОВ «Східно-
українська компанія «Малтюроп», Директор ТОВ «Східноукраїнська 
компанія «Малтюроп», Директор заводу з виробництва солоду в Харкові 
ТОВ «Малтюроп Юкрейн». Особа акціями Товариства не володіє. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДНІПРОВСЬКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» 30 серпня 
2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ:

Генеральний Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ» Шмонін Андрій Во-
лодимирович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), об-
раний терміном на 1 (один) рік. Підстава такого рішення: заява Шмоні-
на А. В. про обрання на посаду з 1 вересня 2018 р. Обґрунтування змін у 
персональному складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою ра-
дою Товариства про обрання Шмоніна А. В. Генеральним Директором Това-
риства з 1 вересня 2018 р. Інші посади, які особа обіймала протягом остан-
ніх 5 (п’яти) років: менеджер з логістики ПФ «Артіль», заступник Директора 
ТОВ «Східноукраїнська компанія «Малтюроп», Директор ТОВ «Східноукра-
їнська компанія «Малтюроп», Директор заводу з виробництва солоду в Хар-
кові ТОВ «Малтюроп Юкрейн». Особа акціями Товариства не володіє. Осо-
ба непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством України:

Генеральний Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДНІПРОВСЬКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ» Шванц П. А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДНІПРОВСЬКИй КРОХМАЛЕПАТОКОВИй КОМБІНАТ»

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 ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО 

"САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ"
2. Код за ЄДРПОУ 31903537
3. Місцезнаходження 03115, Київ, вул. Краснова, б. 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044)452-98-83 (044)452-98-83
5. Електронна поштова адреса ponomarov.a@asnova.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://31903537.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до протоколу № 407 Наглядової ради ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» вiд 30 серпня 2018 
року (далi по тексту - Рiшення власника) було прийнято рiшення про 
звiльнення Саєвського Юрiя Юрiйовича з посади директора ДОЧIРНЬОГО 
ПIДПРИЄМСТВА «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» 31 серпня 2018 року за угодою 
сторiн.

Саєвський Юрiй Юрiйович, паспортнi данi: НК 762387, виданий Деснян-
ським ВМ УМВС України в Чернiгiвськiй обл. 22 сiчня 2000 року, проживає 
за адресою: м. Чернiгiв, вул. Д. Iбаррурi, б. 80, кв. 65. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого перебував на посадi дирек-

тора ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» - з 
01.06.2017 р. по 31.08.2018 р. - 1 рiк i 3 мiсяцi.

Вiдповiдно до протоколу № 407 Наглядової ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСНОВА ХОЛДИНГ» вiд 30 серпня 2018 
року (далi по тексту - Рiшення власника) було прийнято рiшення про при-
значення Заграбчука Ярослава Олександровича на посаду директора 
ДОЧIРНЬОГО ПIДПРИЄМСТВА «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ» з 03 вересня 
2018 року.

Заграбчук Ярослав Олександрович, паспортнi данi: ВМ 205179, вида-
ний Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 31 липня 
1996 року, проживає за адресою: мiсто Житомир, Станишiвський май-
дан, б. 312, квартира 25. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу - без обмеження термiну повноважень. Попереднi 
посади: з 03 червня 2013 року по 21 жовтня 2014 року – заступник директо-
ра ТОВ «САВСЕРВIС-МОВА» (Код ЄДРПОУ 30776789); з 22 жовтня 2014 
року по 31 травня 2016 року – заступник генерального директора 
ТОВ «САВСЕРВIС-МОВА»; з 01 червня 2016 року по 28 грудня 2016 року – 
заступник директора з продажу продовольчої продукцiї ДП «САВСЕРВIС 
СТОЛИЦЯ»; з 03 сiчня 2017 року по 25 сiчня 2017 року – менеджер з питань 
регiонального розвитку бiзнесу ДП «САВСЕРВIС СТОЛИЦЯ»; з 26 сiчня 
2017 року по 31 серпня 2018 року – менеджер з питань регiонального роз-
витку ТОВ «САВСЕРВIС-МОВА».

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

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

2. Найменування посади: директор  Саєвський Юрiй Юрiйович
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)        30.08.2018 (дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИй ХЛІБОКОМБІНАТ»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 00379614
3. Місцезнаходження: 41600, Сумська обл., м. Конотоп, вулиця Гене-

рала Тхора, 104
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (05447) 2-53-07, 

6-11-90
5. Електронна поштова адреса: hleb@khk.pat.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://khk.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

1. У відповідності до рішення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі – 
емітент) від 31.08.2018 року (протокол №5 від 31.08.2018 року) надано згоду 
на вчинення емітентом значного правочину (надалі – правочин), а саме: на 
укладання Договору поставки борошна пшеничного №17 від 31.08.2018 
року з ФОП Андрущенко Н.І., загальною вартістю 10 000 тис. грн.

Предметом зазначеного правочину є борошно пшеничне.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства, складає 10 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає: 7 463 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 133,99%.

Загальна кількість голосів в наглядовій раді емітента – 5 голосів, кіль-
кість голосів, що взяли участь у засіданні наглядової ради при прийнятті 
вищезазначеного рішення – 5 голосів, кількість голосів, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 5 голосів, кількість голосів, що проголосували 
«проти» прийняття рішення – 0 голосів.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту емітента, вiдсутнi. 

Додаткова інформація: річними загальними зборами акціонерів емітен-
та від 18.04.2018 року, протокол №1, попередньо надано згоду на вчинення 
емітентом значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, які мо-
жуть вчинятися емітентом протягом не більше одного року з дати прийнят-
тя цього рішення граничною сукупною вартістю 80 000 000 (вісімдесят 
мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:

а) реалізація виробленої продукції;
б) придбання сировини та енергоносіїв;
в) послуги по переробці давальницької сировини.
Крім того, вищезазначеними загальними зборами акціонерів емітента нада-

но наглядовій раді емітента повноваження без отримання додаткового рішення 
загальних зборів акціонерів емітента приймати рішення про укладення значних 
правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів емітента за дани-

ми його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких 
не повинна перевищувати 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, 
з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись емітентом 
протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

2. У відповідності до рішення наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНОТОПСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ» (надалі – 
емітент) від 31.08.2018 року (протокол №5 від 31.08.2018 року) надано 
згоду на вчинення емітентом значного правочину (надалі – правочин), а 
саме: на укладання Договору поставки борошна пшеничного №44 від 
31.08.2018 року з ФОП Придуха О.М., загальною вартістю 9 000 тис. грн.

Предметом зазначеного правочину є борошно пшеничне.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена вiдповiдно до законодавства, складає 9 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi складає: 7 463 тис.грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 120,59%.

Загальна кількість голосів в наглядовій раді емітента – 5 голосів, кіль-
кість голосів, що взяли участь у засіданні наглядової ради при прийнятті 
вищезазначеного рішення – 5 голосів, кількість голосів, що проголосували 
«за» прийняття рішення – 5 голосів, кількість голосів, що проголосували 
«проти» прийняття рішення – 0 голосів.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не 
передбаченi законодавством вiдповiдно до статуту емітента, вiдсутнi. 

Додаткова інформація: річними загальними зборами акціонерів емітен-
та від 18.04.2018 року, протокол №1, попередньо надано згоду на вчинення 
емітентом значних правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, які мо-
жуть вчинятися емітентом протягом не більше одного року з дати прийнят-
тя цього рішення граничною сукупною вартістю 80 000 000 (вісімдесят 
мільйонів) гривень 00 копійок, предметом (характером) яких є:

а) реалізація виробленої продукції;
б) придбання сировини та енергоносіїв;
в) послуги по переробці давальницької сировини.
Крім того, вищезазначеними загальними зборами акціонерів емітента нада-

но наглядовій раді емітента повноваження без отримання додаткового рішення 
загальних зборів акціонерів емітента приймати рішення про укладення значних 
правочинів, вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів емітента за дани-
ми його останньої річної фінансової звітності, гранична сукупна вартість яких 
не повинна перевищувати 80 000 000 (вісімдесят мільйонів) гривень 00 копійок, 
з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись емітентом 
протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення.

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

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

2. Голова правління  ____________  В.Ф. Повидиш
   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
   М.П.
 31.08.2018 року
 (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ДОЧIРНЄ 

ПIДПРИЄМСТВО 
"САВСЕРВIС КАРПАТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 30387458
3. Місцезнаходження 79056, Київ,  

вул. Польова, б. 55 
4. Міжміський код, телефон та факс +38(032) 242-21-93  

+38(032) 242-21-93
5. Електронна поштова адреса tsiganenko.o@asnova.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інфор-
мації

http://30387458.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Наказу Директора ДП «САВСЕРВIС КАРПАТИ» вiд 

20.08.2018 р. № 127-к Лотоцького Володимира Миколайовича (паспорт 
серiя КВ № 332833, виданий Франкiвським РВ ЛМУ ГУ УМВС України у 
Львiвськiй областi 20.12.1999 р., проживає за адресою: м. Львiв, 
вул. Куликiвська, б. 3, кв. 2.), головного бухгалтера фiнансового вiддiлу 
бухгалтерiї, звiльнено за угодою сторiн. Часткою в статутному капiталi 
ДП «САВСЕРВIС КАРПАТИ» не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посаду обiймав з 01.03.2018 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: директор  Жестоков Сергiй Володимирович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)      30.08.2018 (дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394 (044) 4983816 (044) 4983815
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Повідомлення ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УКРАЇНСЬКИй ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ НАФТОПЕРЕ-
РОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

Ідентифікаційний код юридичної особи 21489100
3. Місцезнаходження 04053 м. Київ Кудрявський узвіз буд 5-Б
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (044) 463 70 39 +38 (044) 272 18 03
5. Електронна поштова адреса PPo2006@unxp.relc.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття Інформації www.unxp.com.ua/osobliva31082018.pdf
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

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про звільнення та призначення Членів правління прийнято На-

глядовою радою емітента, яка прийняла рішення про зміну складу посадо-
вих осіб 31.08.2018 р. Звільнення та призначення посадових осіб виконано 
на підставі Протоколу Наглядової ради від 31.08.2018 №11.

Посадова особа Левандовський А.С. (паспорт: серія МЕ номер 376122 
виданий 12.02.2004 р. Дарницьким РУГУ МВСУ в м. Києві), яка займала 
посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емiтента 0,325479%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
52859,50 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 08.09.2015. Рі-
шенням Наглядової ради від 31.08.2018 Левандовського А.С. знову призна-
чено на посаду Голови Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Посадова особа Андреєва Т.П. згоди на оприлюдення паспортних даних 
не надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 08.09.2015. Рішенням Наглядової ради від 31.08.2018 Андреєву Т.П. знову 
призначено на посаду Члена Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМ ПРОЕКТ».

Посадова особа Бродський А.Ш. згоди на оприлюдення паспортних да-
них не надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає.Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 08.09.2015. Рішенням Наглядової ради від 31.08.2018 обрано новий 
склад Правління ПАТ УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Посадова особа Конопліна А.Ю. згоди на оприлюдення паспортних да-
них не надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 08.09.2015. Рішенням Наглядової ради від 31.08.2018 обрано но-
вий склад Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Посадова особа Копач А.М. згоди на оприлюдення паспортних даних не 
надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 08.09.2015. Рішенням Наглядової ради від 31.08.2018 Копача А.М. знову 
призначено на посаду Члена Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Посадова особа Маряк Л.В. згоди на оприлюдення паспортних даних не 
надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
з 08.09.2015. Рішенням Наглядової ради від 31.08.2018 Маряк Л.В. знову 
призначено на посаду Члена Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Посадова особа Посадська О.В. згоди на оприлюдення паспортних да-
них не надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 08.09.2015. Рішенням Наглядової ради від 31.08.2018 обрано но-
вий склад Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Посадова особа Тур В.К. згоди на оприлюдення паспортних даних не 
надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на по-
саді: з 08.09.2015. Рішенням Наглядової ради від 31.08.2018 Тур В,К. знову 
призначено на посаду Члена Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Посадова особа Шраменко А.В. згоди на оприлюдення паспортних да-
них не надала. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 08.09.2015. Рішенням Наглядової ради від 31.08.2018 обрано но-
вий склад Правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ».

Посадова особа Левандовський Анатолій Станіславович (паспорт: серія 
МЕ номер 376122 виданий 12.02.2004 р. Дарницьким РУГУ МВСУ в м.Києві), 
призначена на посаду Голови Правління. Володiє часткою в статутному капі-
талі емiтента 0,325479%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 52 859,5грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Голова правління ПАТ «УКРНАФТОХІМ-
ПРОЕКТ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 211 438 шт.

Посадова особа Андреєва Т.П. (згоди на оприлюднення паспортних да-
них не надала) призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Член правління ПАТ «УКРНАФТО-
ХІМПРОЕКТ» - головний бухгалтер ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт.

Посадова особа Бербен А.В. (згоди на оприлюднення паспортних даних 
не надала) призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на 
який призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Головний інженер проектів (ГІП) ПАТ «УКРНАФТО-
ХІМПРОЕКТ» . Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт.

Посадова особа Копач А.М. (згоди на оприлюднення паспортних даних 
не надала) призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Член Правління ПАТ «УКРНАФТО-
ХІМПРОЕКТ» - директор Львівської філії ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт.

Посадова особа Маряк Л.В. (згоди на оприлюднення паспортних даних 
не надала) призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Член Правління ПАТ «УКРНАФТО-
ХІМПРОЕКТ» - начальник загального відділу ПАТ «УКРНАФТОХІМ-
ПРОЕКТ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт.

Посадова особа Мельниченко В.П. (згоди на оприлюднення паспортних 
даних не надала)призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на 
який призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник електротехнічного відділу ПАТ «УКРНАФТО-
ХІМПРОЕКТ». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт.

Посадова особа Прокопець Ю.М.(згоди на оприлюднення паспортних да-
них не надала) призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, 
на який призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Головний інженер проектів ПАТ «УКРНАФТОХІМ-
ПРОЕКТ» (ГІП). Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт.

Посадова особа Тур В.К.(згоди на оприлюднення паспортних даних не 
надала) призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в статут-
ному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на 
який призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом останніх п'яти років: Член правління ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ»-
директор з економіки та фінансів ПАТ «УКРНАФТОХІМПРОЕКТ». Розмір 
пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт.

Посадова особа Александров Д.Ю.(згоди на оприлюднення паспортних да-
них не надала)призначена на посаду Члена Правління. Володiє часткою в ста-
тутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Строк, на який 
призначено особу: 31.08.2021 р. Інші посади, які обіймала особа протягом остан-
ніх п'яти років:Головний інженер проектів ПАТ «УКР НАФТОХІМПРОЕКТ» (ГІП). 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 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.
Голова правління Левандовський А.С.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
31.08.2018

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 
НАФТОПЕРЕРОБНИХ І НАФТОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСТ»  

(надалі – ПрАТ «ПЛАСТ», Товариство),
ідентифікаційний код 25168700

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТ», місцезнаходження: 
08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Соборності, 
буд. 48 повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів Товариства (надалі – позачергові Загальні збори), які відбудуться:

«04» жовтня 2018 року о 12.00 годині за адресою: 08800, Київська обл., 
Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Соборності, буд. 48 (кімната № 5 
третій поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів буде здійснюватися «04» жовтня 2018 року за місцем 
проведення позачергових Загальних зборів:

час початку реєстрації акціонерів (їх представників) - 11 год.00 хв.;
час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) – 11 год.45 хв.
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде здійснюватися згідно з Пере-

ліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах 
акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депози-
тарну систему України, станом на 24 годину «28» вересня 2018 року.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів ПраТ «ПЛАСТ»: 

1. Обрання членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів, 
прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 
Обрати членів Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів з 

числа працівників Товариства, у наступному складі:
Член лічильної комісії (Голова) – Кутовенко Олександр Миколайович.
Член лічильної комісії – Кучерова Юлія Миколаївна.
Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припиняються після 

оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передання доку-
ментів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45. Закону 
України «Про акціонерні товариства».

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів.
Проект рішення:
Головою позачергових Загальних зборів обрати – Босенко Анатолія Віталі-

йовича; 
Секретарем позачергових Загальних зборів обрати - Сидоренко Ларису 

Олексіївну. Надати повноваження Голові позачергових Загальних зборів Босен-
ко А.В. та Секретарю позачергових Загальних зборів Сидоренко Л.О. підписува-
ти Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів та в разі наявності всіх 
додатків до даного Протоколу.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових За-
гальних зборів.

Проект рішення:
Для забезпечення належної роботи, затвердити наступний регламент про-

ведення позачергових Загальних зборів:
доповідь по питанням порядку денного – до 10 хв.;
виступаючим – до 5 хв.;
повторні виступи – до 3 хв.;
перерва для процедури голосування – до 10 хв.;
оголошення результатів голосування – до 5 хв.
Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється бюлетенями для 

голосування, які акціонери та їх представники отримують під час реєстрації.
Після вичерпання порядку денного та оголошення результатів голосування з 

кожного питання порядку денного Загальних зборів Голові позачергових Загаль-
них зборів оголосити про їх закриття.

4. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління 
Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ».

Проект рішень:
Достроково припинити повноваження Голови Правління ПрАТ «ПЛАСТ» 

Рибчича Михайла Йосифовича та членів Правління Приватного акціонерного 
товариства «ПЛАСТ»:

Сидоренко Лариси Олексіївни;
Бучинського Мирослава Яремовича.
5. Обрання Голови та членів Правління Приватного акціонерного това-

риства «ПЛАСТ».
Проект рішень:
У зв’язку з припиненням повноважень попереднього складу Правління При-

ватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» обрати склад Правління 
ПрАТ «ПЛАСТ» на наступний строк в кількості 5-ти осіб, а саме: 

Обрати Головою Правління ПрАТ «ПЛАСТ»:
Рибчича Михайла Йосифовича строком на 3 роки; 
Обрати членами Правління ПрАТ «ПЛАСТ» строком на 3 роки:
Бакуменко Владислава В’ячеславовича;
Бражник Владислава Олександровича;

Сидоренко Ларису Олексіївну;
Матвієнко Ігоря Олександровича.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також 
інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» – http://www.plast.emitents.net.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних 
зборів Товариства до дати проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
ри та/або їх представники можуть ознайомитись з матеріалами (документами), 
необхідними для підготовки позачергових Загальних зборів та прийняття рішень 
з питань порядку денного позачергових Загальних зборів, за місцезнаходжен-
ням Товариства: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Со-
борності, буд. 48 (кімната № 5 третій поверх) у робочі дні з понеділка по четвер 
(включно) з 8-00 до 17-00 годин (в п’ятницю з 8-00 до 15-00), обідня перерва з 
12.00 до 12.36 години, в день проведення позачергових Загальних зборів – за 
місцем їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, є Сидоренко Лариса Олексіївна – член 
Правління Товариства. Довідки за телефоном: 0532 610300. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі 
права можуть використовуватися:

Акціонери мають право ознайомитися з матеріалами (документами), необ-
хідними для підготовки позачергових Загальних зборів та прийняття рішень з 
питань порядку денного позачергових Загальних зборів від дати надіслання по-
відомлення про проведення позачергових Загальних зборів до дати проведення 
позачергових Загальних зборів, а також в день проведення позачергових За-
гальних зборів у порядку зазначеному в цьому Повідомленні вище.

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходжен-
ням з письмовими запитаннями до початку позачергових Загальних зборів, та 
отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денно-
го та порядку денного позачергових Загальних зборів до дати проведення поза-
чергових Загальних зборів.

Кожний акціонер Товариства має право вносити пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Пропо-
зиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства 
подається за місцезнаходженням Товариства в письмовій формі із зазначенням 
прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, а 
також кількості, типу та /або класу акцій, що належить кандидату, який пропо-
нується цим акціонером до складу органів Товариства. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного пови-
нні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах за 
довіреністю:

У позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати 
участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, 
або їх представники. Акціонер має право призначити свого представника по-
стійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити 
свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам при собі необ-
хідно мати паспорт (або інший документ, що посвідчує (ідентифікує) осо-
бу), для представника акціонера, крім паспорта (або іншого документу, що 
посвідчує (ідентифікує) особу) – довіреність на право участі та голосуван-
ня на позачергових Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами дію-
чого законодавства України або документи, що підтверджують право осо-
би діяти без довіреності.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
позачергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Участь у поза-
чергових Загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність 
якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних збо-
рах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування 
на позачергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить за-
вдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування 
на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових За-
гальних зборах не виключає право участі на цих позачергових Загальних зборах 
акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 
«22» серпня 2018 року - дату складання переліку осіб (реєстру власників), яким 
надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів: 

загальна кількість простих іменних акцій – 8002133 шт., 
загальна кількість голосуючих простих іменних акцій – 8002133 шт.

Наглядова Рада ПрАТ «ПЛАСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
I.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ 
НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

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 використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

https://zkr.com.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса 
емітента

adalari@lk.kiev.ua 

1.8. Дата вчинення події «31»серпня 2018 року
1.9.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II.Текст повідомлення: 
2.1.«31»серпня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-

ВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства - 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР 
УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, 
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А письмове повідомлення про заміну 
члена Наглядової ради – представника даного акціонера. 

Згідно даного повідомлення ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ наступ-
ного відкликаного акціонером члена Наглядової ради - представника акці-
онера:

• член Наглядової ради Товариства Цимбал Олександр Олексійович 
(Паспорт серії СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в 
Київській області, 20.01.2004 р.), Цимбал Олександр Олексійович акціями 
Товариства не володіє. 

Цимбала Олександра Олексійовича було обрано як уповноваженого 
представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІД-
ПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 
33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянти-
нівська, 1-А ), яке володіє 25 203 шт. простих іменних акцій Товариства, 
загальною номінальною вартістю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 
0,7347 % від статутного капіталу Товариства. 

Підстава такого рішення: повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради – представника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 
33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянти-
нівська, 1-А. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення 

акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнахо-
дження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А про заміну 
уповноваженого представника – члена Наглядової ради-рішення акціонера. 

Цимбал Олександр Олексійович перебував на даній посаді протягом 
одного року п’яти місяців одного дня.

Цимбал Олександр Олексійович непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має.

2.2. «31»серпня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗА-
ВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства - 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР 
УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, 
м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А письмове повідомлення про заміну 
члена Наглядової ради – представника даного акціонера. 

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

• член Наглядової ради Товариства Гладковський Ігор Олегович (Пас-
порт серії ТТ № 222962, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в місті 
Києві, 30.05.2014 р.). обраний терміном на один рік сім місяців. Підстава 
такого рішення: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – пред-
ставника акціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; 
місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А.

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: рішення ак-
ціонера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходжен-
ня: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А про заміну уповно-
важеного представника – члена Наглядової ради. Інші посади, які особа обій-
мала протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за 
ЄДРПОУ: 33261252), член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОВА» (код за ЄДРПОУ: 34294419).

Гладковський Ігор Олегович є уповноваженим представником акціо-
нера Товариства - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходжен-
ня: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А ), яке володіє 
25 203 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вар-
тістю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % від статутного капіталу 
Товариства. 

Гладковський Ігор Олегович акціями Товариства не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 
2. Найменування посади Шандра Валерiй Олександрович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

31.08.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «За-
вод обважнювачiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Наглядовою радою Товариства 31.08.2018 р. прийнято рішення припи-
нити повноваження Голови правління Товариства Козьменка Олексiя Олек-
сандровича 31.08.2018 р. на підставі поданої ним заяви. Підстава такого 
рішення - рішення Наглядової Ради Товариства від 31.08.2018 р. (Протокол 
від 31.08.2018 р.). Паспортні дані: паспорт серії ЕК, № 026764, виданий 

04.08.1995 р. Стахановським МВ УМВС України в Луганській області. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не 
має. Акціями Товариства не володіє. Посадова особа перебувала на посаді 
Голови правління з 12.04.2018 р.

Наглядовою радою Товариства 31.08.2018 р. прийнято рішення призна-
чити Виконуючим обов'язки Голови правління Товариства Коцерубу Дми-
тра Анатолійовича з 01.09.2018 р. Підстава такого рішення - рішення На-
глядової Ради Товариства від 31.08.2018 р. (Протокол від 31.08.2018 р.). 
Строк, на який призначено: до 28.02.2019 року включно. Паспортні дані: 
паспорт серії СН, №188419, виданий 30.05.1996 р. Дарницьким РУ ГУ МВС 
України в м. Києві. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх п'яти рокiв: начальник відділу технічних і еконо-
мічних консультацій, виконавчий директор, комірник, директор з виробни-
цтва, радник з загальних питань.

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

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

2. Голова правління  Козьменко О.О.  31.08.2018

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧIВ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №167, 3 вересня 2018 р. 
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Повідомлення про ставки відсоткового доходу за облігаціями
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-

ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ «ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ»; 2. Організаційно-
правова форма емітента: Товариство з обмеженою відповідальністю; 
3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента: 35725063; 4. Місцезнаходження 
емітента: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 72; 5. Міжміський код, теле-
фон, факс: (044) 593-73-09; 6. Електронна поштова адреса: info@fincom-
fsc.com.ua; 7. Адреса сторінки в мережі Інтернет: https://kreditmarket.ua

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії С. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
двадцятому відсотковому періоду, що триває з 15.10.2018 р. по 13.01.2019 р. по 
облігаціям серії С (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 
05.02.2014 р. №186/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії D. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
дев’ятнадцятому відсотковому періоду, що триває з 25.09.2018 р. по 24.12.2018 р. 
по облігаціям серії D (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 25.04.2014 р. №187/2/2013) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії Е. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
тринадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.09.2018 р. по 26.12.2018 р. 
по облігаціям серії Е (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 13.10.2015 р. №99/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-

ньої відсоткової ставки по облігаціях серії F. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
тринадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.09.2018 р. по 26.12.2018 р. 
по облігаціям серії F (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 13.10.2015 р. №100/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії G. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
тринадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.09.2018 р. по 26.12.2018 р. 
по облігаціям серії G (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 05.11.2015 р. №101/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії Н. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
тринадцятому відсотковому періоду, що триває з 27.09.2018 р. по 26.12.2018 р. 
по облігаціям серії Н (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
від 05.11.2015 р. №102/2/2015) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії І. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
дев’ятому відсотковому періоду, що триває з 05.10.2018 р. по 03.01.2019 р. по 
облігаціям серії І (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 
27.09.2016 р. №106/2/2016) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень» повідомляє про незмінність поперед-
ньої відсоткової ставки по облігаціях серії J. Відповідно до умов випуску обліга-
цій, які викладено в проспекті емісії облігацій, ставка відсоткового доходу по 
дев’ятому відсотковому періоду, що триває з 05.10.2018 р. по 03.01.2019 р. по 
облігаціям серії J (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств від 
27.09.2016 р. №107/2/2016) становить 22% (двадцять два) відсотки річних.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованному виданні)

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

«Новокраматорський машинобудівний завод»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05763599
3. Місцезнаходження: 84305, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Ор-

джонікідзе, буд.5
4. Міжміський код, телефон та факс: (06264) 6-94-11, (06264) 7-88-15, 

(06264) 7-22-49
5. Електронна поштова адреса: ztm@nkmz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.nkmz.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст Повідомлення

Наглядовою Радою Приватного акцiонерного товариства «Новокра-
маторський машинобудiвний завод» 30.08.2018 року було прийнято 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину з Приват-
ним акцiонерним товариством «Металургiйний комбiнат «Азовсталь» 
(ЄДРПОУ 00191158), м. Марiуполь, на виконання комплексу робiт «пiд 
ключ» i iнших забов`язань по об`єкту «Рудно-грейферний перевантажу-
вач в.п. 2х32тн, прогоном 115 м рудного двору доменного цеху» вартiстю 
511432350,00 грн без ПДВ, що еквiвалентно 19500000,00 долл. США (за 
курсом 1 долл. США = 26,2273 грн на 12.07.2018 р.), ПДВ - 102286470,00 
грн, а всього вартiстю з ПДВ 613718820,00 грн, що становить 10,1577% 
вартостi активiв ПрАТ «НКМЗ», яка станом на 31.12.2017 року складає 
6041911 тис. грн. Кiлькiсть голосiв, що взяли участь у засiданнi Наглядо-
вої Ради при прийняттi рiшення - 14 голосiв, кiлькiсть голосiв, що прого-
лосували «за» - 14 голосiв, «проти» - немає. Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законодавством, 
статутом ПрАТ «НКМЗ» не визначенi.

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

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

2. Найменування посади: 
Голова Правління  Суков Геннадій Сергійович 

31.08.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«НОВОКРАМАТОРСЬКИй МАШИНОБУДІВНИй ЗАВОД»

БОГОДВІД ДМИТРО СТЕПАНОВИЧ 
Повідомлення  

від фізичної особи щодо
наміру придбати значний пакет  

акцій
Відповідно до вимог ст. 64 Закону України «Про акціонерні товари-

ства», я громадянин України Богодвід Дмитро Степанович, повідо-
мляю про свій намір щодо придбання простих іменних акцій Приватно-

го акціонерного товариства «Ладасервіс» код ЄДРПОУ 05787513, у 
кількості 4701 (чотири тисячі сімсот одна) штуки, що складає 
74,619047% статутного капіталу Товариства.

Також повідомляю, що на дату цього повідомлення володію акція-
ми Приватного акціонерного товариства «Ладасервіс» у кількості 
9 (девять ) штук, що складає 0,142857% статутного капіталу Товари-
ства.

31.08.2018 року  Богодвід Дмитро Степанович
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Додаток 28 
 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЮЖНИЙ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413417
3. Місцезнаходження емітента 68262 Одеська обл., Саратський район, 

село Розiвка вул.РАДЯНСЬКА, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0484821328 0484844239
5. Електронна поштова адреса емітента chernysheva_nastya@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації yuzni.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. Текст повідомлення

Голову Правлiння Романова Олексiя В'ячеславовича (Паспортнi данi 
посадової особи: посвiдка на постiйне проживання ОД 2662 видана ВГIРФО 
ОМУ ГУ МВС України в Одеськiй областi вiд 04.01.2008) звiльнено з 
30.08.2018 р.(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi, з 01.02.2016 . Рiшення 
прийнято Наглядовою радою Товариства вiд 30.08.2018р. Обгрунтування 
змiн: рiшення Наглядової ради. Пiдстава рiшення: державна реєстрацiї 
нової редакцiї Статуту на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «ЮЖНИЙ» вiд 17.10.2017 року про змiну колегiального ви-
конавчого органу - Правлiння на одноосiбний - директора.

Члена Правлiння Самокiш Олену Федорiвну (Паспортнi данi посадової 
особи: КЕ № 740578 видан Саратським

РВ УМВС України в Одеськiй обл. 14.07.1997р.) звiльнено з 30.08.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 13.05.2015 р. Рiшення прийнято На-

глядовою радою Товариства вiд 30.08.2018р. Обгрунтування змiн: рiшення 
Наглядової ради. Пiдстава рiшення: державна реєстрацiї нової редакцiї 
Статуту на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЮЖНИЙ» вiд 17.10.2017 року про змiну колегiального виконавчого 
органу - Правлiння на одноосiбний - директора.

Члена Правлiння Драгонер Геннадiя Васильовича (Паспортнi данi по-
садової особи: КЕ № 212205 видан Любашiвським

РВ УМВС України в Одеськiй обл. 27.06.1996р.) звiльнено з 30.08.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 13.05.2015 р. Рiшення прийнято На-
глядовою радою Товариства вiд 30.08.2018р. Обгрунтування змiн: рiшення 
Наглядової ради. Пiдстава рiшення: державна реєстрацiї нової редакцiї 
Статуту на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЮЖНИЙ» вiд 17.10.2017 року про змiну колегiального виконавчого 
органу - Правлiння на одноосiбний - директора.

Директора Романова Олексiя В'ячеславовича (Паспортнi данi посадо-
вої особи: посвiдка на постiйне проживання ОД 2662 видана ВГIРФО ОМУ 
ГУ МВС України в Одеськiй областi вiд 04.01.2008) призначено з 
30.08.2018 р.(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) призначено з 30.08.2018 р.
(дата вчинення дiї 30.08.2018р.) Акцiями Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який при-
значено особу: до вiдкликання. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв: голова правлiння, директор . Рiшення прийнято Наглядо-
вою радою Товариства вiд 30.08.2018р. Обгрунтування змiн: рiшення На-
глядової ради. Пiдстава рiшення: державна реєстрацiї нової редакцiї Ста-
туту на пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПАТ «ЮЖНИЙ» вiд 17.10.2017 року про змiну колегiального виконавчого 
органу - Правлiння на одноосiбний - директора.

3. 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   (підпис)   РОМАНОВ О. В.
     30.08.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИй»

Додаток 28 до Положення про розкриття інформації  
емітентами цінних паперів (пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЮЖНИЙ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00413417
3. Місцезнаходження емітента 68262 Одеська обл., Саратський район, 

село Розiвка вул.РАДЯНСЬКА, будинок 4
4. Міжміський код, телефон та факс емітента 0484821328, 0484844239
5. Електронна поштова адреса емітента chernysheva_nastya@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації yuzni.informs.net.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного то-

вариства

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення: 17.10.2017р.
Найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне 

рiшення: Загальнi збори акцiонерiв
Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридич-

ну особу, що мiстяться в ЄДР: 30.08.2018р.
Повне найменування акцiонерного товариства до змiни: ПУБЛIЧНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ»
Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИЙ».
3. 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   (підпис)   РОМАНОВ О. В.
     30.08.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИй»

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 ДОЧIРНЄ 

ПIДПРИЄМСТВО 
"САВСЕРВIС КАРПАТИ"

2. Код за ЄДРПОУ 30387458
3. Місцезнаходження 79056, Київ, вул. Польова, б. 55 
4. Міжміський код, телефон та факс +38(032) 242-21-93  

+38(032) 242-21-93
5. Електронна поштова адреса tsiganenko.o@asnova.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://30387458.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Наказу Директора ДП «САВСЕРВIС КАРПАТИ» вiд 

21.08.2018 р. № 241 Шевченко Ольгу Iгорiвну (паспорт серiя КС № 101554, 
виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi 01.10.2002 р., 
проживає за адресою: м. Львiв, вул. I. Франка, б. 114, кв. 14.), призначено 
виконуючим обов’язки головного бухгалтера ДП «САВСЕРВIС КАРПАТИ». 
Часткою в статутному капiталi ДП «САВСЕРВIС КАРПАТИ» не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднi 
посади: з 04.05.2011 по 06.07.2014 - бухгалтер ДП «САВСЕРВIС КАРПА-
ТИ»; з 07.05.2014 по 29.08.2014 - 28.02.2018 - менеджер в допомiжнiй 
дiяльностi у сферi фiнансiв фiнансового вiддiлу ДП «САВСЕРВIС КАРПА-
ТИ»; з 01.03.2018 р. - заступник головного бухгалтера ДП «САВСЕРВIС 
КАРПАТИ».

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

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

2. Найменування посади : директор  Жестоков Сергiй Володимирович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)     30.08.2018 (дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №167, 3 вересня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

122

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИДУБИЧІ»,

код за ЄДРПОУ 04012129, місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Ін-
женерна, 1-а, тел/факс (044)5457184, електронна адреса: jurist@
forumparkplaza.com.ua, сторінка в мережі Інтернет: vydubychi.kiev.ua 
повідомляє про виникнення особливої інформації щодо зміни складу 
посадових осіб емітента. Рішенням Наглядової ради 31.08.2018 (про-
токол б/н від 31.08.2018): 1. Припинено повноваження Мялківського 
Олександра Петровича на посаді Член Правління з 31.08.2018 у зв’язку 
зі звільненням з основної посади за власним бажанням. Займав поса-
ду за сумісництвом з 01.08.2018. Частки в статутному капіталі емітента 
не має. 2. Обрано на посаду Член Правління Чернюка Сергія Вікторо-

вича з 01.09.2018 безстроково. Обраний вперше. Частки в статутному 
капіталі емітента не має. Попередні посади: 21.12.2015-31.12.2015 - 
ФОП Зінченко Р.М., головний енергетик; 01.01.2016-31.12.2016 - 
ТОВ «Реал-Контакт»,  голов ний енергетик; з 17.03.2016 до сьогодні - 
ТОВ «Екотрейдін», головний енергетик за сумісництвом; з 02.02.2017 
до сьогодні - ПрАТ «Труббудіндустрія», головний енергетик, основне 
місце роботи; 01.02.2018-16.03.2018, з 31.08.2018 до сьогодні - 
ПрАТ «Видубичі», головний енергетик за сумісництвом. Усі вище пере-
лічені посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини, дозволу на розкриття паспортних даних не надали. 
Голова Правління Яшкунова І.О. підтверджує достовірність інформа-
ції.

ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5

жовтня 2018 року в 12.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра
Оцупи (Комісара Крилова) ,4., III поверх, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 01.10.2018р:  

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 11-45. Для участі в зборах акці-
онерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - паспорт і до-
ручення, оформлене відповідно до діючого законодавства.

Перелік питань,
що виноситься на голосування (порядок денний): 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів
2. Обрання  голови та секретаря загальних зборів 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на при-

ватне та зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його

у новій редакції.
6. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства

та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

7. Внесення змін до положень Товариства: про загальні збори акціоне-
рів, про Наглядову раду,  про  Правління, про Ревізійну комісію  шляхом
викладення зазначених положень у новій редакції

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.             
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.          
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного - www.met-
trasrem.dp.ua. 

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів
можна за місцезнаходженням товариства в робочі дні  з 8.00 год до 16.00
год у приміщенні Наглядової ради за адресою: м.Дніпро, вул. Олексан-
дра Оцупа, 4,  III поверх . 

Тел. для довідок: ( 056 ) 794-34-05, 794-34-01.  
Наглядова рада. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.

Наглядовою радою Банку 27.08.2018 прийняте рiшення про вчинення
значного правочину, а саме: iпотечного договору №014-2018-1-I вiд
27.08.2018р., укладеного з iпотекодавцем - фiзичною особою Iванченко
I.О. (РНОКПП -2941521053), вiдповiдно до якого у якостi забезпечення ви-
конання зобов'язань за кредитним договором №014-2018 вiд
14.08.2018р., укладеним мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВ
"УКРОРГАНIКА" ЄДРПОУ 41145359 у iпотеку Банку передається належне
iпотекодавцю нерухоме майно - нежилi примiщення (групи примiщень №
319) (лiт. В), загальною площею 1842,0 кв.м., що розташованi за адресою:
мiсто Київ, вулиця Володимирська, будинок 51/53, заставною вартiстю 74
881 020 гривень 00 копiйок без ПДВ). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 74 881 020, 00 грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 14.75 %.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5,
кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових
критерiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину
до значного.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління  Щиголев В.В. 28.08.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ДМЗ"

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

ТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@dmz-petrovka.dp.ua   
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: Відомості про зміну 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 згід-
но із законодавством. 

2.
Генеральний директор Бергеман Г.В. 30.08.2018

Дата
вчинення

дії

Зміни (приз-
начено,

звільнено,
обрано або
припинено
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові
або повне

найменування
юридичної

особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

29.08.18 Звільнено Головний
бухгалтер

Васильєва
Світлана

Григорівна
д/в 0

Зміст інформації: Генеральним директором ПрАТ "ДМЗ", у відповіднос-
ті до пункту 11.3. діючої редакції Статуту Товариства,  29.08.2018 звіль-
нено з посади головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" Васильєву Світлану
Григорівну за згодою сторін (Наказ № 381/Д від 29.08.2018). Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" 6 (шість) місяців. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних.

ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5

жовтня 2018 року в 12.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра
Оцупи (Комісара Крилова) ,4., III поверх, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 01.10.2018р:  

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 11-45. Для участі в зборах акці-
онерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - паспорт і до-
ручення, оформлене відповідно до діючого законодавства.

Перелік питань,
що виноситься на голосування (порядок денний): 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів
2. Обрання  голови та секретаря загальних зборів 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на при-

ватне та зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його

у новій редакції.
6. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства

та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

7. Внесення змін до положень Товариства: про загальні збори акціоне-
рів, про Наглядову раду,  про  Правління, про Ревізійну комісію  шляхом
викладення зазначених положень у новій редакції

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.             
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.          
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного - www.met-
trasrem.dp.ua. 

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів
можна за місцезнаходженням товариства в робочі дні  з 8.00 год до 16.00
год у приміщенні Наглядової ради за адресою: м.Дніпро, вул. Олексан-
дра Оцупа, 4,  III поверх . 

Тел. для довідок: ( 056 ) 794-34-05, 794-34-01.  
Наглядова рада. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.

Наглядовою радою Банку 27.08.2018 прийняте рiшення про вчинення
значного правочину, а саме: iпотечного договору №014-2018-1-I вiд
27.08.2018р., укладеного з iпотекодавцем - фiзичною особою Iванченко
I.О. (РНОКПП -2941521053), вiдповiдно до якого у якостi забезпечення ви-
конання зобов'язань за кредитним договором №014-2018 вiд
14.08.2018р., укладеним мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВ
"УКРОРГАНIКА" ЄДРПОУ 41145359 у iпотеку Банку передається належне
iпотекодавцю нерухоме майно - нежилi примiщення (групи примiщень №
319) (лiт. В), загальною площею 1842,0 кв.м., що розташованi за адресою:
мiсто Київ, вулиця Володимирська, будинок 51/53, заставною вартiстю 74
881 020 гривень 00 копiйок без ПДВ). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 74 881 020, 00 грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 14.75 %.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5,
кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових
критерiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину
до значного.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління  Щиголев В.В. 28.08.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ДМЗ"

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

ТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@dmz-petrovka.dp.ua   
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: Відомості про зміну 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 згід-
но із законодавством. 

2.
Генеральний директор Бергеман Г.В. 30.08.2018

Дата
вчинення

дії

Зміни (приз-
начено,

звільнено,
обрано або
припинено
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові
або повне

найменування
юридичної

особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

29.08.18 Звільнено Головний
бухгалтер

Васильєва
Світлана

Григорівна
д/в 0

Зміст інформації: Генеральним директором ПрАТ "ДМЗ", у відповіднос-
ті до пункту 11.3. діючої редакції Статуту Товариства,  29.08.2018 звіль-
нено з посади головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" Васильєву Світлану
Григорівну за згодою сторін (Наказ № 381/Д від 29.08.2018). Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" 6 (шість) місяців. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПрАТ "ДМЗ"
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@dmz-petrovka.dp.ua   
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: Відомості про зміну 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 згід-
но із законодавством. 

2.
Генеральний директор Бергеман Г.В.

30.08.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗМIЇВСЬКА ОВОЧЕВА ФАБРИКА"

2. Код за ЄДРПОУ : 31834736
3. Місцезнаходження: 63460, Харкiвська обл., Змiївський р-н, смт. Сло-

божанське, Балаклiйське шосе, буд. 17-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (05747) 5-33-35 (05747) 5-33-35
5. Електронна поштова адреса: mzof@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: tmzof.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

З 30.08.2018 року припинено повноваження члена Наглядової ради То-
вариства Лунiна Сергiя Володимировича, якого було обрано Загальними
зборами акцiонерiв 19.04.2017 року членом Наглядової ради-представни-
ком акцiонера-Сисенка Iгоря Iвановича та Головою Наглядової ради на
засiданнi Наглядової ради 19.05.2017 року. Одночасно з припиненням
повноважень Лунiна С. В. як члена Наглядової ради припиняються його
повноваження як Голови Наглядової ради. Повноваження Лунiна С. В.
припинено на пiдставi отриманого 30.08.2018 року повiдомлення вiд акцi-
онера Товариства - Сисенка Iгора Iвановича про замiну члена Наглядової
ради. Повiдомлення акцiонера про замiну члена Наглядової ради Това-
риства не мiстить обгрунтування такої замiни. Лунiн С. В. непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не
володiє, перебував на посадi з 19.04.2017 року. Згода фiзичної особи на
розкриття паспортних даних вiдсутня.

З 30.08.2018 року набуто повноваження члена Наглядової ради-пред-
ставника акцiонера Сисенка Iгоря Iвановича - Сисенко Iваном Федорови-
чем, на строк 3 роки, на пiдставi отриманого 30.08.2018 року повiдомлен-
ня вiд акцiонера Товариства - Сисенка Iгоря Iвановича про замiну члена
Наглядової ради Товариства. Повiдомлення акцiонера про замiну члена
Наглядової ради Товариства не мiстить обгрунтування такої замiни. Си-
сенко I. Ф. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має, акцiями Товариства не володiє, протягом останнiх 5 рокiв обiймав по-
саду провiдного iнженера з охорони працi. Згода фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

Згiдно рiшення Наглядової ради, оформленого протоколом вiд
30.08.2018 року, обрано на посаду Голови Наглядової ради Сисенко Ла-
рису Миколаївну, з 30.08.2018 року на строк до 18.04.2020 року. Змiни у
персональному складi посадових осiб обгрунтованi необхiднiстю обрання
Голови Наглядової ради замiсть особи, повноваження якої автоматично
припинено внаслiдок замiни члена Наглядової ради-представника акцi-
онера Сисенка Iгоря Iвановича. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала
посаду економiста; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, акцiями Товариства не володiє. Згода фiзичної особи на роз-
криття паспортних даних вiдсутня.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади Генеральнй директор
Сисенко Iгор Iванович  30.08.2018 р.

Дата
вчинення

дії

Зміни (приз-
начено,

звільнено,
обрано або
припинено
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище,
ім'я, по бать-
кові або пов-

не най-
менування
юридичної

особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

30.08.2018 Призначено Головний
бухгалтер

Заремба
Ольга

Іванівна
д/в 0

Зміст інформації: Генеральним директором ПрАТ "ДМЗ", у відповіднос-
ті до пункту 11.3. діючої редакції Статуту Товариства, призначено з 18 на
посаду головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" Зарембу Ольгу Іванівну (Наказ
№ 387/Д від 30.08.2018). Термін дії повноважень: до підбору кандидату-
ри. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадові злочини не має. Інші посади, які обій-
мала посадова особа протягом останніх п'яти років: Керівник з обліку ТО-
ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНI ОБЛI-
КОВI СИСТЕМИ УКРАЇНА", заступник головного бухгалтера з методоло-
гії бухгалтерського обліку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД". Посадова особа не надала
згоду на розкриття паспортних даних.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Унiверситет вiйськових мис-
тецтв"

2. Код за ЄДРПОУ 01004905
3. Місцезнаходження 49000 м.Днiпро пр. Дмитра 

Яворницького, буд. 60, оф. 514
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 744-13-37 (056) 370-36-50
5. Електронна поштова адреса dygil@privat-online.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://smida.gov.ua/site/01004905/

7. Вид особливої інформації Відомості про набуття прямо або 
опосередковано особою 
(особами, що діють спільно) з 
урахуванням кількості акцій, які 
належать їй та її афілійованим 
особам, контрольного пакета 
акцій

II. Текст повідомлення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДА 

КОНСАЛТИНГ»(ТОВ «РАДА КОНСАЛТИНГ») (Код за ЄДРПОУ 41974887, 
мiсцезнаходження: 01135, м.Київ, пр-т Перемоги, 16) внаслiдок укладання до-
говору купiвлi-продажу акцій ПрАТ «УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ» 
(Код за ЄДРПОУ 01004905) від 29.08.2018 р. № БВ -180829 - 2 набуло 29.08.2018 
року контрольний пакет акцiй у розмiрi 60,0868%. Розмiр частки ТОВ «РАДА 
КОНСАЛТИНГ» у статутному капiталi ПрАТ «УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ 
МИСТЕЦТВ» до набуття контрольного пакету акцiй складав 0%. Найвища цiна, 
за якою придбавались акцiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УНІВЕРСИТЕТ ВІЙСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ» ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДА КОНСАЛТИНГ»(ТОВ «РАДА КОНСАЛТИНГ») 
протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття контрольного пакета акцiй 
включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета становить 78 340,00 грн.
(сімдесят вісім тисяч триста сорок гривень 00 копійок) за одну акцiю.

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 Дягiль Євгенiй Григорович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.31
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНIВЕРСИТЕТ ВIйСЬКОВИХ МИСТЕЦТВ»

ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5

жовтня 2018 року в 12.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра
Оцупи (Комісара Крилова) ,4., III поверх, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 01.10.2018р:  

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 11-45. Для участі в зборах акці-
онерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - паспорт і до-
ручення, оформлене відповідно до діючого законодавства.

Перелік питань,
що виноситься на голосування (порядок денний): 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів
2. Обрання  голови та секретаря загальних зборів 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на при-

ватне та зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його

у новій редакції.
6. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства

та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

7. Внесення змін до положень Товариства: про загальні збори акціоне-
рів, про Наглядову раду,  про  Правління, про Ревізійну комісію  шляхом
викладення зазначених положень у новій редакції

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.             
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.          
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного - www.met-
trasrem.dp.ua. 

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів
можна за місцезнаходженням товариства в робочі дні  з 8.00 год до 16.00
год у приміщенні Наглядової ради за адресою: м.Дніпро, вул. Олексан-
дра Оцупа, 4,  III поверх . 

Тел. для довідок: ( 056 ) 794-34-05, 794-34-01.  
Наглядова рада. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.

Наглядовою радою Банку 27.08.2018 прийняте рiшення про вчинення
значного правочину, а саме: iпотечного договору №014-2018-1-I вiд
27.08.2018р., укладеного з iпотекодавцем - фiзичною особою Iванченко
I.О. (РНОКПП -2941521053), вiдповiдно до якого у якостi забезпечення ви-
конання зобов'язань за кредитним договором №014-2018 вiд
14.08.2018р., укладеним мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВ
"УКРОРГАНIКА" ЄДРПОУ 41145359 у iпотеку Банку передається належне
iпотекодавцю нерухоме майно - нежилi примiщення (групи примiщень №
319) (лiт. В), загальною площею 1842,0 кв.м., що розташованi за адресою:
мiсто Київ, вулиця Володимирська, будинок 51/53, заставною вартiстю 74
881 020 гривень 00 копiйок без ПДВ). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 74 881 020, 00 грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 14.75 %.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5,
кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових
критерiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину
до значного.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління  Щиголев В.В. 28.08.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ДМЗ"

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

ТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@dmz-petrovka.dp.ua   
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: Відомості про зміну 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 згід-
но із законодавством. 

2.
Генеральний директор Бергеман Г.В. 30.08.2018

Дата
вчинення

дії

Зміни (приз-
начено,

звільнено,
обрано або
припинено
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові
або повне

найменування
юридичної

особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

29.08.18 Звільнено Головний
бухгалтер

Васильєва
Світлана

Григорівна
д/в 0

Зміст інформації: Генеральним директором ПрАТ "ДМЗ", у відповіднос-
ті до пункту 11.3. діючої редакції Статуту Товариства,  29.08.2018 звіль-
нено з посади головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" Васильєву Світлану
Григорівну за згодою сторін (Наказ № 381/Д від 29.08.2018). Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" 6 (шість) місяців. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних.

ПАТ МЕТАЛУРГТРАНСРЕМОНТ 
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 5

жовтня 2018 року в 12.00 за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра
Оцупи (Комісара Крилова) ,4., III поверх, актова зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах 01.10.2018р:  

Реєстрація учасників зборів з 10-00 до 11-45. Для участі в зборах акці-
онерам необхідно мати паспорт, уповноваженим особам - паспорт і до-
ручення, оформлене відповідно до діючого законодавства.

Перелік питань,
що виноситься на голосування (порядок денний): 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів
2. Обрання  голови та секретаря загальних зборів 
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства з публічного на при-

ватне та зміну найменування Товариства.
5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його

у новій редакції.
6. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства

та проведення державної реєстрації змін до установчих документів Това-
риства.

7. Внесення змін до положень Товариства: про загальні збори акціоне-
рів, про Наглядову раду,  про  Правління, про Ревізійну комісію  шляхом
викладення зазначених положень у новій редакції

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.             
9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.          
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного - www.met-
trasrem.dp.ua. 

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів
можна за місцезнаходженням товариства в робочі дні  з 8.00 год до 16.00
год у приміщенні Наглядової ради за адресою: м.Дніпро, вул. Олексан-
дра Оцупа, 4,  III поверх . 

Тел. для довідок: ( 056 ) 794-34-05, 794-34-01.  
Наглядова рада. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"  

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, проспект Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)787-04-50, (056)778-16-01
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення.

Наглядовою радою Банку 27.08.2018 прийняте рiшення про вчинення
значного правочину, а саме: iпотечного договору №014-2018-1-I вiд
27.08.2018р., укладеного з iпотекодавцем - фiзичною особою Iванченко
I.О. (РНОКПП -2941521053), вiдповiдно до якого у якостi забезпечення ви-
конання зобов'язань за кредитним договором №014-2018 вiд
14.08.2018р., укладеним мiж ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" та ТОВ
"УКРОРГАНIКА" ЄДРПОУ 41145359 у iпотеку Банку передається належне
iпотекодавцю нерухоме майно - нежилi примiщення (групи примiщень №
319) (лiт. В), загальною площею 1842,0 кв.м., що розташованi за адресою:
мiсто Київ, вулиця Володимирська, будинок 51/53, заставною вартiстю 74
881 020 гривень 00 копiйок без ПДВ). 

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, становить: 74 881 020, 00 грн.

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 507 657 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансо-
вої звiтностi (у вiдсотках) складає 14.75 %.

Кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - 5 осiб, загальна кiлькiсть голо-
сiв - 5, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" прийняття рiшення - 5,
кiлькiсть голосiв, що проголосували "проти" - 0.

Статутом ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" не визначено додаткових
критерiїв, не передбачених законодавством, для вiднесення правочину
до значного.

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

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

2. Найменування посади: 
Виконуючий обов`язки Голови Правління  Щиголев В.В. 28.08.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "ДМЗ"

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

ТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ: 05393056
3. Місцезнаходження: 49064 м. Дніпро вул. Маяковського, 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 794-81-84 (056) 794-81-84
5. Електронна поштова адреса: Natalia.Polevikova@dmz-petrovka.dp.ua   
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: Відомості про зміну 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 згід-
но із законодавством. 

2.
Генеральний директор Бергеман Г.В. 30.08.2018

Дата
вчинення

дії

Зміни (приз-
начено,

звільнено,
обрано або
припинено
повнова-
ження)

Посада*

Прізвище, ім'я,
по батькові
або повне

найменування
юридичної

особи

Ідентифіка
ційний код
юридичної

особи

Розмір
частки в

статутному
капіталі

емітента (у
відсотках)

1 2 3 4 5 6

29.08.18 Звільнено Головний
бухгалтер

Васильєва
Світлана

Григорівна
д/в 0

Зміст інформації: Генеральним директором ПрАТ "ДМЗ", у відповіднос-
ті до пункту 11.3. діючої редакції Статуту Товариства,  29.08.2018 звіль-
нено з посади головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" Васильєву Світлану
Григорівну за згодою сторін (Наказ № 381/Д від 29.08.2018). Часткою в
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на по-
саді головного бухгалтера ПрАТ "ДМЗ" 6 (шість) місяців. Посадова особа
не надала згоду на розкриття паспортних даних.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №167, 3 вересня 2018 р. 
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Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30859524)
Шановні пані та панове!

Наглядова Рада Приватного Акціонерного Товариства  
«Страхова компанія 

«Українська страхова група» (далі –Товариство) (ЄДРПОУ 30859524)
(місцезнаходження Товариства: м. Київ,  

вул. Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх)
повідомляє,

що 03.10.2018 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів 
Товариства (далі – позачергові Загальні збори) за адресою: м. Київ, вул. 
Федорова Івана, буд. 32, літ А, 2 поверх, кімната переговорів. Початок 
позачергових Загальних зборів о 11.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в поза-
чергових Загальних зборах - 27 вересня 2018 року (станом на 24:00).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення пе-
реліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних 
зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 1 142 594 (один мільйон сто сорок дві 
тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату 
складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
позачергових Загальних зборів, а саме, на 21.08.2018р.) – 1 142 594 (один 
мільйон сто сорок дві тисячі п’ятсот дев’яносто чотири) штук простих імен-
них акцій.

Для прийняття участі у зборах акціонерам-фізичним особам по-
трібно обов’язково мати при собі документ, що посвідчує особу (пас-
порт або інший визначений чинним законодавством документ, що по-
свідчує особу), а представникам акціонерів-юридичних осіб – довіреність 
(крім керівника юридичної особи), оформлену згідно з вимогами чинно-
го законодавства, та паспорт особи-представника або інший, визначе-
ний чинним законодавством документ, що посвідчує особу представни-
ка.

Представником акціонера на позачергових Загальних зборах Това-
риства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної 
особи.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загаль-
них зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіре-
ність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах 
Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік 
питань, порядку денного позачергових Загальних зборів із зазначенням 
того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час 
голосування на позачергових Загальних зборах представник повинен 
голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. 
Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник 
вирішує всі питання щодо голосування на позачергових Загальних збо-
рах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність 
на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах де-
кільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час від-
кликати чи замінити свого представника на позачергових Загальних 
зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосуван-
ня на позачергових Загальних зборах не виключає право участі на цих 
позачергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, за-
мість свого представника.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в позачерго-
вих Загальних зборах відбудеться з 10.30 до 10.55 в день проведення 
позачергових Загальних зборів за місцем їх проведення.

На розгляд акціонерам запропоновані наступні питання порядку 
денного, що виносяться на голосування (Проект рішень щодо кожного з 
питань, включених до проекту порядку денного, додається):

1. Обрання Лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення щодо обрання нового члена Наглядової ради То-

вариства.
4. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно – правового до-

говору (додаток № 1), який укладатиметься з членом Наглядової ради То-
вариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно – 
правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

5. Прийняття рішення про затвердження Положення про винагороду 
членів Наглядової ради (додаток № 2).

6. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Правління, 
шляхом затвердження його у новій редакції (додаток № 3).

7. Прийняття рішення про внесення змін до Положення про Ревізійну 
комісію, шляхом затвердження його у новій редакції (додаток № 4).

8. Прийняття рішення про визначення відповідальної особи за вчинення 
необхідних дій, у зв’язку з відповідними змінами у Товаристві.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до про-

екту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – 
http://ukringroup.ua/ukr/about/securities_issuers/

Проекти рішень по питанням порядку денного:
По питанню № 1: Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства в кіль-

кості 2 (двох) осіб, у наступному складі: Краснюк Оксана Володимирівна – 
Голова Лічильної комісії; Мініна Ганна Вячеславівна - член Лічильної комі-
сії.

По питанню № 2: Обрати Головою Зборів Товариства – Нельгу Павла 
Олександровича та Дубляк Іванну Іванівну - Секретарем Зборів Товари-
ства.

По питанню № 3: Обрати до складу Наглядової Ради Товариства з 
«03» жовтня 2018 року по 08 серпня 2020 року нового Члена Наглядової 
ради пана Мартіна Паноша.

По питанню № 4: Затвердити умови цивільно – правового договору, 
який укладатиметься з членом Наглядової ради Товариства. Обрати Голо-
ву Правління Товариства пана Нельгу Павла Олександровича особу, яка 
уповноважується на підписання цивільно – правового договору з членом 
Наглядової ради Товариства.

По питанню № 5: Затвердити Положення про винагороду членів На-
глядової ради.

По питанню № 6: Внести необхідні зміни до Положення про Правління 
та затвердити його у новій редакції.

По питанню № 7: Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію та 
затвердити його у новій редакції.

По питанню№ 8: Визначили пана Нельгу Павла Олександровича від-
повідальною особою за вчинення необхідних дій, у зв’язку з відповідними 
змінами у Товаристві.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачерго-
вих Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до докумен-
тів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, 
крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку 
денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносять-
ся лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропо-
нованих питань не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення поза-
чергових Загальних зборів.

Товариство до початку позачергових Загальних зборів у встановленому 
ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитан-
ня акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного поза-
чергових Загальних зборів та порядку денного позачергових Загальних 
зборів до дати проведення позачергових Загальних зборів (до 03.10.2018р.). 
Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однако-
вого змісту.

Кожний акціонер Товариства має право в нести пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів То-
вариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведен-
ня позачергових Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до скла-
ду органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення 
позачергових Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань 
до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з 
цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загаль-
них зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який 
пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів 
акціонерів до дати проведення Позачергових Загальних Зборів акціонерів 
акціонери/їх законні представники мають можливість ознайоми тися з до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден ного 
Загальних зборів за адресою: 03038, м. Київ, вулиця Федорова Іва-
на, буд. 32, літ. А, 2 поверх, у робочі дні (робочий час з 10-00 годин до 17-00 
годин).

З усіх питань порядку денного, отримання інформаційних матеріалів та 
організаційних питань проведення Позачергових Загальних зборів акціоне-
рів Товариства акціонери/їх законні представники можуть звертатися по 
тел. (044) 503-99-92 (вн. тел. 7535) або за адресою: 03038, м. Київ, вулиця 
Федорова Івана, буд. 32 літ. А, перший поверх, Юридичний відділ (з поне-
ділка по п’ятницю в робочі години з 10.00 до 17.00). Особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами: корпоративний секре-
тар Товариства Дубляк Іванна Іванівна.

Від імені Наглядової ради
Голова Правління
ПАТ «СК «УСГ»  П.О. Нельга

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА ГРУПА»
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Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно 
до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 
Голова правлiння Ярема роман Ярославович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 30.08.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Львiвський локомотиворемонтний 

завод"
2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження

79018, Львiв, Залiзнична 1а

4. Код за ЄДРПОУ
00740599

5. Міжміський код та телефон, факс
0322378404 

6. Електронна поштова адреса
info@lvivlrz.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці www.lvivlrz.com в мережі 

Інтернет 30.08.2018
(адреса сторінки) (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛЬВIВСЬКИй ЛОКОМОТИВОРЕМОНТНИй ЗАВОД”

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення дії
Зміни (призначено, 

звільнено, обрано або 
припинено повноваження)

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

юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6

30.08.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Марчек Ж. Н/д 0
Зміст інформації:
Припинено повноваження члена наглядової ради Марчека Ж. за власним бажанням вiд 30.08.2018 року. Був прийнятий на посаду Члена наглядової ради ПрАТ "ЛЛРЗ" 
28.11.2017 року,згiдно з рiшенням ПАТ "Укрзалiзниця"№ 69-1/78-15 вiд 28.11.2017 року. Замiстьт Марчека Ж. на дану посаду нiкого призначено не було.

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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КИЇВПАССЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 33348385
3. Місцезнаходження 04017 м.Київ  

вул.Нижнiй Вал, буд.15А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425-90-70 (044) 425-90-70
5. Електронна поштова адреса info@kyivpasservis.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.kyivpasservis.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Фонд державного майна, акцiонер АТ «Київпассервiс», обраний загаль-

ними зборами товариства, вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2018 року 
до складу Ревiзiйної комiсiї, уповноважив вiдповiдно до Наказу №1087 вiд 
20.08.2018 року на представництво у складi Ревiзiйної комiсiї 
АТ «Київпассервiс» Козленко Полiну Сергiївну, про що повiдомив листом 
№10-51-1686 вiд 20.08.2018 р., який отримано АТ «Київпассервiс» 
27.08.2018 р. Вiдповiдно до статуту товариства Ревiзiйна комiсiя є сформо-
ваною. Козленко Полiна Сергiївна є представником акцiонера, призначена 
на строк три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду Головний 

спецiалiст. Посадова особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних 
даних, розмiр пакета акцiй 0%, непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня.

Фонд державного майна, акцiонер АТ «Київпассервiс», обраний загаль-
ними зборами товариства, вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2018 року 
до складу Ревiзiйної комiсiї, в особi уповноваженого представника 
Воєводiної Юлiї Миколаївни. Вiдповiдно до статуту товариства Ревiзiйна 
комiсiя є сформованою. Воєводiна Юлiя Миколаївна є представником 
акцiонера, призначена на строк три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв за-
ймала посаду Начальник вiддiлу, Заступник начальнику вiддiлу, Головний 
спецiалiст. Посадова особа не надала своєї згоди на розкриття паспортних 
даних, розмiр пакета акцiй 0%, непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня.

Якименко Людмила Вiкторiвна, акцiонер АТ «Київпассервiс», обрана 
загальними зборами товариства, вiдповiдно до протоколу №1 вiд 26.04.2018 
року до складу Ревiзiйної комiсiї. Вiдповiдно до статуту товариства Ревiзiйна 
комiсiя є сформованою. Якименко Людмила Вiкторiвна є акцiонером това-
риства, призначена на строк три роки. Протягом останнiх п'яти рокiв займа-
ла посаду Начальник вiддiлу. Посадова особа не надала своєї згоди на 
розкриття паспортних даних, розмiр пакета акцiй 0,00039%, непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.

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 Любченко Дмитро Анатолiйович
Генеральний Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.08.31
(дата)

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 АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БУРОВИК»

2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: burovik.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну акціонерів, 
яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних папе-

рів - 29.08.2018 р.. Фізична особа Кебкал Сергій Віталійович придбав акції у 
кількості, що складає 11,4039 % від загальної кількості акцій юридичної осо-
би. Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій до 
набуття права власності на такий пакет акцій - 0%; Розмір частки власника 
акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на 
такий пакет акцій (підсумковий пакет голосуючих акцій) - 14,1556 %; Дія (на-
буття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона від-
бувалась - інформація відсутня. Відомості про осіб, які входять до ланцюга 
володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа здій-
снює розпорядження акціями - інформація відсутня. Емітент не володіє ін-
формацією про дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто.

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

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

2. Голова правлiння  Гаген С.І.
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Рынок акций Украины в четверг еще 
немного снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг снизился на 0,58% - до 525,79 
пункта.

Торговый оборот на бирже составил 640,57 млн грн, в том числе акция-
ми – 5,22 млн грн.

Среди индексных бумаг снизились в цене акции «Укрнафты» (-2,91%), 
«Центрэнерго» (-1,31%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,95%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» просел на 0,06% - до 1633,25 
пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в четверг к 16:15 кв 
повысился на 0,61% - до 437,03 пункта при объеме торгов 3,04 млн злотых 
(23,3 млн грн).

Дорожали акции KSG Agro (+3,03%) и «Овостара» (+1,03%).
В «красной зоне» торговались акции агрохолдинга ИМК (-2,93%) и «Кер-

нела» (-1,62%).

Госбюджет за 7 мес. выполнен  
с дефицитом 13,4 млрд грн – 

Госказначейство
Дефицит государственного бюджета Украины по итогам января-июля 

2018 года составил 13,4 млрд грн, тогда как в прошлом году госбюджет за 
этот период был сведен с профицитом 27 млрд грн, сообщила Государ-
ственная казначейская служба (ГКСУ).

Согласно ее данным, общий фонд госбюджета за семь месяцев этого 
года сведен с дефицитом 16 млрд грн, тогда как в прошлом году общий 
фонд госбюджета за этот период был сведен с дефицитом 3,1 млрд грн.

Госказначейство указывает, что заимствования за семь месяцев 2018 
года составили по общему фонду – 94 млрд грн при запланированных 
150 млрд грн, тогда как погашения – 121 млрд грн при плановых показате-
лях 122 млрд грн.

Приватизация за январь-июль текущего года принесла 49,9 млн грн при 
ожидаемых 4,6 млрд грн, свидетельствуют данные Госказначейства.

Согласно данным ГКСУ, налог на прибыль предприятий принес 
54 млрд грн при плановых показателях в 43,2 млрд грн.

Как сообщалось, доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 
917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем 
дефицита – 80,6 млрд грн или 2,4% ВВП.

По итогам первого полугодия 2018 года доходы составили 
449,01 млрд грн, расходы – 458,97 млрд грн.

Госэнергоэффективности рассчитывает 
запустить «зеленые» облигации в Украине 

за 2 года
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбереже-

нию (Госэнергоэффективности) рассчитывает за два года запустить рынок 
«зеленых» облигаций в Украине для привлечения финансирования в про-
екты энергоэффективности, сообщил глава ведомства Сергей Савчук.

«Сегодня рынок «зеленых» облигаций в мире стремительно развивает-
ся. Украине не хватает законодательной базы. «Аппетит» в украинских и 
зарубежных инвесторов, чтобы купить облигации, есть. Главное, чтобы 
принципы и процедуры рынка «зеленых» облигаций соответствовали меж-
дународным нормам. Как только мы их имплементируем в наше законода-
тельство, мы дадим старт развитию рынка «зеленых» облигаций. Думаю, 
это займет два года», - заявил С.Савчук на пресс-конференции в четверг.

По его словам, соответствующие изменения содержаться в законопро-
екте о рынке капитала и регулируемых рынках, разработанным ведомством 
совместно с Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

С.Савчук напомнил, что «зеленые» облигации – это долговой финансо-
вый инструмент, средства от продажи которого направляются на финанси-
рование «зеленых» проектов. В частности, за привлеченные средства мо-
гут осуществляться проекты в сфере энергоэффективности, управления 
отходами или возобновляемых источниках энергии.

По словам главы Госэнергоэффективности, «зеленые» облигации могут 
выпускать корпорации, международные банки, государство или муниципа-
литеты.

Инфляция в еврозоне в августе 
неожиданно замедлилась до 2%

Потребительские цены в еврозоне в августе 2018 года выросли на 2% в 
годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статисти-
ческого управления Европейского союза.

В июле инфляция в еврозоне составляла 2,1%, и эксперты в среднем 
ожидали сохранения этого показателя.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены 
на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который 

отслеживает Европейский центральный банк), увеличились на 1% в годо-
вом выражении. Консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 1,1%.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию выросли в 
августе на 2,5% по сравнению с августом 2017 года. Энергоносители подо-
рожали на 9,2%, услуги - на 1,3%.

В Германии потребительские цены в уходящем месяце повысились на 
1,9%, во Франции - на 2,6%, в Италии - на 1,7%, в Испании - на 2,2%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прогнозирует, что инфляция в 
еврозоне составит 1,7% в 2018 году.

Безработица в еврозоне в июле оказалась 
минимальной с 2008г. - 8,2%

Безработица в 19 странах еврозоны в июле 2018 года составила 8,2%, 
как и в июне, свидетельствуют данные Статистического управления Евро-
пейского союза.

Ранее сообщалось, что июньская безработица составляла 8,3%, и ана-
литики в среднем ожидали снижения показателя до 8,2% с ранее объявлен-
ного уровня.

Июльское значение показателя является самым низким с ноября 2008 
года.

Количество безработных в еврозоне в июле составляло 13,38 млн чело-
век по сравнению с 13,45 млн в предыдущий месяц.

В странах ЕС безработица в июле равнялась 6,8% против 6,9% месяцем 
ранее и была минимальной с апреля 2008 года.

Самые низкие показатели безработицы в Европе в июле 2018 года за-
фиксированы в Чехии (2,3%), Германии (3,4%), Польше (3,5%).

Один из самых высоких уровней безработицы вновь отмечен в Испа-
нии - 15,1%. В Греции безработица равнялась 19,5% по состоянию на май 
(последние доступные данные) и была худшей в Европе.

В Италии доля неработающего населения в прошлом месяце составля-
ла 10,4%, во Франции - 9,2%.

Безработица среди молодежи (до 25 лет) в еврозоне в июле уменьши-
лась до 16,6% с 16,9% месяцем ранее, в Евросоюзе показатель упал с 
15,2% до 14,8%.

Иностранные инвесторы продали 
рекордные объемы британских 

гособлигаций в июле
Иностранные инвесторы в июле продали рекордные объемы гособлига-

ций Великобритании - на 17,153 млрд фунтов стерлингов ($22,2 млрд), сви-
детельствуют опубликованные в четверг данные Банка Англии.

В июне нерезиденты продали британские госбумаги всего на 1,362 млрд 
фунтов.

Как ожидается, распродажа усилит опасения, связанные с неравномер-
ностью прогресса на переговорах о выходе Великобритании из Европей-
ского союза (Brexit).

Кроме того, в отчете за июль Банк Англии сообщил о замедлении роста 
потребительского кредитования в Великобритании до минимума за три 
года - 8,5% в годовом выражении.

При этом число одобренных ипотечных кредитов на покупку жилья со-
кратилось в июле до 64,77 тыс. с 65,37 тыс. месяцем ранее.

Американские компании увеличили 
прибыль во II квартале на 16,1%, 

рекордными темпами за 6 лет
Доналоговая прибыль американских компаний выросла во втором квар-

тале 2018 года на 16,1% в годовом выражении, рекордными темпами с 
четвертого квартала 2012 года, по данным министерства торговли США.

Увеличение прибыли зафиксировано среди крупных компаний практи-
чески во всех секторах экономики и во многом вызвано сильным ростом 
американского ВВП.

Как сообщалось, ВВП США во втором квартале повысился на 4,2%.
Между тем другой важный фактор, увеличивший прибыль компаний, - 

налоговая реформа, благодаря которой совокупная сумма налоговых от-
числений корпораций в США во втором квартале упала на 33% в годовом 
выражении, или более чем на $100 млрд.

Выручка компаний из индекса Standard & Poor's 500 в прошлом кварта-
ле выросла в среднем на 9,5%, максимальными темпами с 2011 года.

Доллар слабо дешевеет, завершает неделю в минусе
Доллар США слабо дешевеет в пятницу по отношению к большинству 

валют развитых стран и завершает неделю в минусе.
Долларовый индекс ICE, отслеживающий динамику американской на-

цвалюты в парах с валютами основных торговых партнеров (евро, иеной, 
фунтом стерлингов, швейцарским франком, шведской кроной и канадским 
долларом), опустился на 0,1%.

Евро к 9:00 мск стоил $1,1683 по сравнению с $1,1671 на закрытие тор-
гов в Нью-Йорке в четверг.
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Курс доллара к японской нацвалюте почти не изменился - 110,99 иены, 

евро подорожал на 0,1% - до 129,69 иены.
С начала недели доллар подешевел на 0,5% к евро и на 0,2% к иене.
Август стал тяжелым месяцем для валют emerging markets - индекс 

MSCI EM Currency опустился на 2,2%, его снижение продолжается уже пять 
месяцев подряд, чего не наблюдалось с осени 2015 года.

Курс аргентинского песо к доллару США в ночь пятницу рухнул на 
13,4% - до 38,5/$1. Темпы падения по отношению к большинству валют пре-
высили 10%. В четверг ЦБ Аргентины повысил ключевую процентную став-
ку с 45% до 60%, чтобы остановить обвал нацвалюты и инфляцию. При 
этом центробанк обещал больше не менять ставку, которая на данный мо-
мент является самой высокой в мире, до декабря.

Индийская рупия в пятницу обновила рекордный минимум в паре с дол-
ларом, индонезийская упала до самого низкого уровня за 20 лет - со време-
ни азиатского кризиса 1998 года.

Нефть стабильна в пятницу и завершает 
август уверенным ростом,  

Brent у $77,7 за баррель
Цены на нефть эталонных марок стабильны в ходе азиатских торгов в 

пятницу, риски, связанные с Ираном, продолжают тревожить рынок.
Brent близка к максимуму за два месяца, WTI - за месяц, пишет 

MarketWatch.
По итогам августа нефть Brent, вероятно, подорожает самыми быстры-

ми темпами с апреля. Сохранению высокой премии Brent по отношению к 
WTI также способствовали опасения, связанные с трубопроводной систе-
мой США, и ожидания, что президент США Дональд Трамп предпримет 
усилия для снижения цен на нефть и бензин на американском рынке.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE 
Futures утром 31 августа уменьшилась на 8 центов (0,10%) - до $77,69 за 
баррель. Торги по этому контракту завершаются в пятницу. Более активный 
ноябрьский фьючерс стабилен у $78,02 за баррель.

Октябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-
йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 3 цента (0,04%) - до 
$70,28 за баррель.

В четверг котировка фьючерса на Brent поднялась на $0,63 (0,82%), до 
$77,77 за баррель, а WTI подорожала на 74 цента (1,06%), до $70,25 за 
баррель.

«Спред между WTI и Brent останется широким на какое-то время, по-
скольку риски с поставками Ирана не уйдут так скоро. Торговый спор между 
США и Китаем может в любой момент усилиться, что повышает обеспоко-
енность потенциальным замедлением мирового роста», - отмечает анали-
тик Hyundai Futures Уилл Юн.

С начала августа нефть Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 2,2%.

Лира дорожает впервые за 5 сессий после 
повышения налога на долларовые 

депозиты
Курс турецкой лиры в пятницу перешел к росту в паре с долларом США, 

евро и другими валютами впервые за пять сессий после того, как прави-
тельство страны повысило налог на долларовые депозиты, чтобы заста-
вить инвесторов вкладываться в активы в лирах.

Одновременно власти Турции отменили налог на счета в лирах сроками 
более года, ранее такой налог составлял 10%, сообщает агентство 
Bloomberg.

Сразу после объявления турецкая нацвалюта подорожала на 3,9% к 
доллару, но затем замедлила подъем. К 11:55 мск лира повысилась на 1,4% 
в паре с долларом - до 6,5616/$1.

Снижение лиры к доллару с начала недели составляет более 10%. В 
этом году лира - одна из самых слабых нацвалют emerging markets, по тем-
пам падения ее обгоняет лишь аргентинское песо.
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