
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Комісії від 30 вересня 2014 року № 1288 

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами)», зареєстроване в Міністерстві юс-
тиції України 22 жовтня 2014 року за № 1313/26090.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 30 вересня 2014 року № 1288 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів) – діяльності з управління активами інститу-
ційних інвесторів (діяльності з управління активами)», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 жовтня 
2014 року за № 1313/26090.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою удосконален-

ня та приведення Ліцензійних умов провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів) – діяльності з управління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності з управління активами), за-
тверджених рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 липня 2013 року 
№  1281, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 
12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (далі – Ліцензій-
ні умови), у відповідність до Законів України «Про інсти-
тути спільного інвестування» - в частині зміни назви за-

кону та виключення норми щодо заміни компанії з 
управління активами пайового інвестиційного фонду, 
«Про адміністративні послуги» - в частині конкретизації 
переліку підстав для прийняття рішення про повернен-
ня заяви та документів без розгляду, «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» - в частині 
визначення можливості обслуговування діяльності ком-
панії з управління активами спеціалістами з бухгалтер-
ського обліку, централізованою бухгалтерією або ауди-
торською фірмою.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 05.10.2016 по 05.11.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результа-

тивності регуляторного акта було застосовано статис-
тичний метод шляхом аналізу наявної статистичної ін-
формації та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежува-
лася результативність, а також способи одержання 
даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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Прогнозні значення обов’язкових показників результа-
тивності регуляторного акта є такими:

- розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

- дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості 
понад 380 юридичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості 
понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами гос-
подарювання у зв’язку з дією акта, не змінився. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
проект регуляторного акта розміщено на офіційному 
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку http://www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. Також зазначений проект регуляторного 
акта розміщено на урядовому веб-сайті «Громадське 
суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визна-
чених цілей, результати реалізації його положень мають 
позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. 

Регуляторний акт сприяв:
удосконаленню та приведенню у відповідність до за-

конодавства нормативно-правової бази Комісії;
запобіганню порушенням законодавства на ринку цін-

них паперів;
підвищенню державного регулювання та контролю у 

цій сфері.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Комісії від 28 жовтня 2014 року № 1448 

«Про внесення змін до Положення про особливості 
здійснення діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 12 листопада 2014 року за 
№  1435/26212.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 28 жовтня 2014 року № 1448 «Про 

внесення змін до Положення про особливості здійснення 

діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
12  листопада 2014 року за № 1435/26212.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою удосконалення та 

приведення у відповідність до Закону України «Про інститу-
ти спільного інвестування» (далі – Закон) окремих норм По-
ложення про особливості здійснення діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням 
Комісії від 06.08.2013 року № 1414, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 29.08.2013 року за № 1486/24018.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 05.10.2016 по 05.11.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результа-

тивності регуляторного акта було застосовано статис-
тичний метод шляхом аналізу наявної статистичної ін-
формації та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежува-
лася результативність, а також способи одержання 
даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результа-
тивності регуляторного акта є такими:

- розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

- дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості 
понад 380 юридичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості 
понад 380 юридичних осіб. 

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами гос-
подарювання у зв’язку з дією акта, не змінився. 
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Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
проект регуляторного акта розміщено на офіційному 
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку http://www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному 
друкованому виданні Комісії було здійснено інформа-
ційне повідомлення. Також зазначений проект регуля-
торного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення ви-
значених цілей, результати реалізації його положень ма-
ють позитивну динаміку, він не потребує змін чи допо-
внень. 

Регуляторний акт сприяв:
удосконаленню та уніфікації нормативно-правової 

бази Комісії;
запобіганню порушенням законодавства на ринку цін-

них паперів;
підвищенню державного регулювання та контролю у 

цій сфері.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Комісії від 25 листопада 2014 року № 1578 

«Про внесення змін до Положення про порядок ви-
значення чистої вартості активів пенсійного фонду» 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
10  грудня 2014 року за №1584/26361.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 25 листопада 2014 року № 1578 

«Про внесення змін до Положення про порядок визна-
чення чистої вартості активів пенсійного фонду» зареє-
строване в Міністерстві юстиції України 10 грудня 2014 
року за №1584/26361.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою вирішення про-

блеми невідповідності Положення про порядок визна-
чення чистої вартості активів пенсійного фонду, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 11 серпня 2004 року № 339 (у ре-
дакції рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 28 лютого 2012 року № 333), зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 25 січня 2005 
року за № 96/10376 (далі – Положення) вимогами Закону 
України від 15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо спро-
щення порядку відкриття бізнесу»

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 05.10.2016 по 05.11.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.

6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результа-

тивності регуляторного акта було застосовано статис-
тичний метод шляхом аналізу наявної статистичної ін-
формації та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежува-
лася результативність, а також способи одержання 
даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результа-
тивності регуляторного акта є такими:

- розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

- дія цього акта на сьогодні поширюється на осіб, що 
здійснюють діяльність з управління активами пенсійних 
фондів у кількості 53 юридичних осіб та адміністраторів 
пенсійних фондів у кількості 25 юридичних осіб

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання.

Дія цього акта на сьогодні поширюється на осіб, що 
здійснюють діяльність з управління активами пенсійних 
фондів у кількості 53 юридичних осіб та адміністраторів 
пенсійних фондів у кількості 25 юридичних осіб.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами гос-
подарювання у зв’язку з дією акта, не змінився. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
проект регуляторного акта розміщено на офіційному 
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку http://www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. Також зазначений проект регуляторного 
акта розміщено на урядовому веб-сайті «Громадське 
суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього 
звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення ви-
значених цілей, результати реалізації його положень ма-
ють позитивну динаміку, він не потребує змін чи допо-
внень. 
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Прийняття регуляторного акта:
- надало можливість адміністраторам пенсійних фон-

дів ефективніше здійснювати діяльність щодо визначен-
ня чистої вартості активів пенсійних фондів;

- знизило ризик втрати та знецінення пенсійних активів;
- сприяло запобіганню порушенням законодавства на 

ринку цінних паперів.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Комісії від 16 грудня 2014 року № 1709 

«Про внесення змін до Положення про іпотечне по-
криття звичайних іпотечних облігацій, порядок ве-
дення реєстру іпотечного покриття та управління 
іпотечним покриттям звичайних іпотечних обліга-
цій», зареєстроване в Міністерстві юстиції 12 січня 
2015 року за № 17/26462.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 16 грудня 2014 року № 1709 «Про 

внесення змін до Положення про іпотечне покриття зви-
чайних іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпо-
течного покриття та управління іпотечним покриттям зви-
чайних іпотечних облігацій», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції 12 січня 2015 року за № 17/26462.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою приведення у 

відповідність Положення про іпотечне покриття звичай-
них іпотечних облігацій, порядок ведення реєстру іпотеч-
ного покриття та управління іпотечним покриттям зви-
чайних іпотечних облігацій вимогам Закону України від 
15 квітня 2014 року № 1206-VII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення по-
рядку відкриття бізнесу».

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 05.10.2016 по 05.11.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результа-

тивності регуляторного акта було застосовано статис-
тичний метод шляхом аналізу наявної статистичної ін-
формації та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежува-
лася результативність, а також способи одержання 
даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результа-
тивності регуляторного акта є такими:

- розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

- дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління іпотечним покриттям.

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління іпотечним покриттям.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами гос-
подарювання у зв’язку з дією акта, не змінився. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
проект регуляторного акта розміщено на офіційному 
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку http://www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. Також зазначений проект регуляторного 
акта розміщено на урядовому веб-сайті «Громадське 
суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визна-
чених цілей, результати реалізації його положень мають 
позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. 

Прийняття регуляторного акта надало можливість 
отримати такі вигоди:

- Перехід держави до більш простої, більш швидкої та 
менш витратної процедури створення нових суб’єктів 
господарювання; 

- Зменшення витрат на виготовлення печаток.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Комісії від 16 грудня 2014 року № 1711 

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
26  грудня 2014 року за № 1645/26422.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 16 грудня 2014 року № 1711 «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції 26 грудня 2014 року 
за № 1645/26422.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.
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3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою приведення 

окремих нормативно-правових актів НКЦПФР у відповід-
ність до вимог Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо спрощення поряд-
ку відкриття бізнесу» в частині врахування можливості, а 
не обов’язковості мати печатки для оформлення доку-
ментів, які подаються до НКЦПФР.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 05.10.2016 по 05.11.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результа-

тивності регуляторного акта було застосовано статис-
тичний метод шляхом аналізу наявної статистичної ін-
формації та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результа-
тивності регуляторного акта є такими:

- розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

- дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості 
понад 380 юридичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості 
понад 380 юридичних осіб.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами гос-
подарювання у зв’язку з дією акта, не змінився. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
проект регуляторного акта розміщено на офіційному 
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку http://www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. Також зазначений проект регуляторного 

акта розміщено на урядовому веб-сайті «Громадське 
суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визна-
чених цілей, результати реалізації його положень мають 
позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. 

Прийняття регуляторного акта надало можливість 
отримати такі вигоди:

- перехід держави до більш простої, більш швидкої та 
менш витратної процедури створення нових суб’єктів 
господарювання; 

- зменшення витрат на виготовлення печаток.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Комісії від 16 грудня 2014 року № 1712 

«Про внесення змін до деяких нормативно-правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
26  грудня 2014 року за № 1642/26419.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 16 грудня 2014 року № 1712 «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції 26 грудня 2014 року 
за № 1642/26419.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою приведення 

окремих нормативно-правових актів НКЦПФР у відповід-
ність до вимог Закону України «Про внесення змін до де-
яких законодавчих актів України щодо спрощення поряд-
ку відкриття бізнесу» в частині врахування можливості, а 
не обов’язковості мати печатки для оформлення доку-
ментів, які подаються до НКЦПФР.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 05.10.2016 по 05.11.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результа-

тивності регуляторного акта було застосовано статис-
тичний метод шляхом аналізу наявної статистичної ін-
формації та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася 
результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
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отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результа-
тивності регуляторного акта є такими:

- розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

- дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості 
понад 380 юридичних осіб.

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількості 
понад 380 юридичних осіб.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами гос-
подарювання у зв’язку з дією акта, не змінився. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
проект регуляторного акта розміщено на офіційному 
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку http://www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. Також зазначений проект регуляторного 
акта розміщено на урядовому веб-сайті «Громадське 
суспільство і влада» з метою його оприлюднення.

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення визна-
чених цілей, результати реалізації його положень мають 
позитивну динаміку, він не потребує змін чи доповнень. 

Прийняття регуляторного акта надало можливість 
отримати такі вигоди:

- перехід держави до більш простої, більш швидкої та 
менш витратної процедури створення нових суб’єктів 
господарювання; 

- зменшення витрат на виготовлення печаток.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗВІТ 
про повторне відстеження результативності 

регуляторного акта –
Рішення Комісії від 23 грудня 2014 року № 1779 «Про 

внесення змін до Ліцензійних умов провадження про-
фесійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності 
з управління іпотечним покриттям», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції 15 січня 2015 року за № 33/26478.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 23 грудня 2014 року № 1779 «Про 

внесення змін до Ліцензійних умов провадження профе-

сійної діяльності на ринку цінних паперів - діяльності з 
управління іпотечним покриттям», зареєстроване в Мі-
ністерстві юстиції 15 січня 2015 року за № 33/26478.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено з метою приведення Лі-

цензійних умов провадження професійної діяльності на 
ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотечним 
покриттям у відповідність до вимог Закону України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо спрощення порядку відкриття бізнесу» в частині 
врахування можливості, а не обов’язковості мати печат-
ки для оформлення документів, які подаються до 
НКЦПФР.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 05.10.2016 по 05.11.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результа-

тивності регуляторного акта було застосовано статис-
тичний метод шляхом аналізу наявної статистичної ін-
формації та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежува-
лася результативність, а також способи одержання 
даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного бю-
джету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з управ-
ління активами інститутів спільного інвестування, на які 
поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опитування 
методом узагальнення та аналізу пропозицій, зауважень 
отриманих від фізичних, юридичних осіб професійних 
учасників фондового ринку та їх об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників результа-
тивності регуляторного акта є такими:

- розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами 
господарювання у зв’язку з дією акта, не зміниться;

- дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління іпотечним покриттям.

8. Кількісні та якісні значення показників результа-
тивності

Розмір надходжень до державного та місцевих бюдже-
тів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта не 
змінився, оскільки актом не передбачено стягнення пла-
ти з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління іпотечним покриттям.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами гос-
подарювання у зв’язку з дією акта, не змінився. 

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
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проект регуляторного акта розміщено на офіційному 
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку http://www.nssmc.gov.ua, про що в офіційному 
друкованому виданні Комісії було здійснено інформа-
ційне повідомлення. Також зазначений проект регуля-
торного акта розміщено на урядовому веб-сайті «Гро-
мадське суспільство і влада» з метою його 
оприлюднення.

Показником результативності дії цього регуляторного 
акта є досягнення цілей, зазначених у розділі 3 цього звіту.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта 
та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення ви-
значених цілей, результати реалізації його положень ма-
ють позитивну динаміку, він не потребує змін чи допо-
внень. 

Прийняття регуляторного акта надало можливість 
отримати такі вигоди:

- перехід держави до більш простої, більш швидкої та 
менш витратної процедури створення нових суб’єктів 
господарювання; 

- зменшення витрат на виготовлення печаток.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОРМаЦІйНІ ПОВІДОМЛеННя Та 
НОВиНи НКЦПфР

НКЦПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 5 розділу V Положення про порядок 
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту 
спільного інвестування, затвердженого рішенням Комі-
сії від 30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішен-
ня Комісії №1082 від 08.11.2016, звіту про досягнення 
мінімального обсягу активів Пайового венчурного інвес-
тиційного фонду недиверсифікованого виду закритого 
типу «Ґуд Девелопмент» (код ЄДРІСІ - 23300411) та до-
даткових документів, наданих ТОВ «Компанія з управ-
ління активами «Актив» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи - 19334672), визнано Пайовий венчурний 
інвестиційний фонд недиверсифікованого виду за-
критого типу «Ґуд Девелопмент» ТОВ «Компанія з 
управління активами «актив» таким, що відповідає 
вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового 
фонду – розпорядження № 0314-СІ від 11 листопада 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, на підставі 
пункту 4 глави 5 розділу ІІІ Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер-

дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28 січня 2014 року за №171/24948, із змінами, та 
відповідно до документів, наданих ТОВ «Житлово-
будівельна компанія «Ваш дім» (79015, м. Львів, 
вул. Героїв УПА, 72, код за ЄДРПОУ: 32181742) на 
зупинення обігу облігацій у зв`язку з продовженням 
строків обігу та погашення облігацій, зупинено обіг 
облігацій ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Ваш 
дім» серії А – розпорядження №70-Кф-ЗО-О від 
09  листопада 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, на підставі пункту 4 глави 5 
розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948, із 
змінами, та відповідно до документів, наданих 
ТОВ  «Житлово-будівельна компанія «Ваш дім» 
(79015, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72, код за ЄДРПОУ: 
32181742) на зупинення обігу облігацій у зв`язку з продо-
вженням строків обігу та погашення облігацій, зупинено 
обіг облігацій ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Ваш 
дім» серії В – розпорядження №71-Кф-ЗО-О від 
09  листопада 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, на підставі 
пункту 4 глави 5 розділу ІІІ Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28 січня 2014 року за №171/24948, із змінами, та 
відповідно до документів, наданих ТОВ  «Житлово-
будівельна компанія «Ваш дім» (79015, м. Львів, 
вул. Героїв УПА, 72, код за ЄДРПОУ: 32181742) на 
зупинення обігу облігацій у зв`язку з продовженням 
строків обігу та погашення облігацій, зупинено обіг 
облігацій ТОВ «Житлово-будівельна компанія «Ваш 
дім» серії С – розпорядження №72-Кф-ЗО-О від 
09  листопада 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, на підставі п. 8 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
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паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№  737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповід-
но до повідомлення державного реєстратора щодо 
проведення спрощеної процедури державної реє-
страції припинення юридичної особи шляхом її лікві-
дації №15.1-08/649 від 19.09.2016, що отримано від 
державного реєстратора юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців Виконавчого комітету Полтавської 
міської ради Петренко Н.В., скасовано реєстрацію  
випуску акцій ПаТ «ОБЛаСНе ВиРОБНиЧО-
ЗаГОТІВеЛЬНе ПІДПРиЄМСТВО «ПОЛТаВаВТОР-
РеСУРСи» (код за ЄДРПОУ: 01886023). Свідоцтво  

про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Полтававторре-
сурси» (код за ЄДРПОУ: 01886023) від 18.01.1999  
року №6/16/1/99, видане Полтавським територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 349-Кф-С-а від 10 листопада 2016  року.

14.11.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПфР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Трест «Київміськбуд – 3» 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04012678
1.3. Місцезнаходження емітента: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5
1.4. Міжміський код, телефон (044) 453-03-85 та факс емітента: 

(044)  453-03-80
1.5. Електронна поштова адреса: trofimova@kmb3.kiev.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.kmb3.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення:
2.1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії: 10.11.2016 р.
2.2. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kmb3.com.ua: 

11.11.2016 р.

Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким на-
лежить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

Зміст інформації:
- 09 листопада 2016 року ПАТ «Трест «Київміськбуд-3» отримало Пере-

лік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного 
товариства (станом на 07.11.2016 року) від ПАТ «Національний депозита-
рій України», що веде облік права власності на акції Товариства. 

Товариству стало відомо про зміни власників акцій, яким належить 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій. Так зокрема, частка «Фізичної особи» в загальній 
кількості акцій до зміни розміру пакету становила 49,127282% від Статутного 
капіталу та станом на 07.11.2016 р. розмір пакету став менше 10,0% (0,00%). 

Частка «Фізичної особи» в загальній кількості голосуючих акцій до зміни 
розміру пакету становила 49,127282% від Статутного капіталу та станом на 
07.11.2016 р. розмір пакету став менше 10,0% (0,00%).

Голова правління ПаТ «Трест «КМБ-3»  О.М.иТимошенко

ПУБЛІЧНе аКЦІОНеРНе ТОВаРиСТВО 
«ТРеСТ «КиїВМІСЬКБУД – 3» 

Публічне акціонерне товариство «Київський науково-дослідний та 
проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ» повідомляє про 
позачергові загальні збори акціонерів, які відбудуться «01» грудня 
2016  року о 15:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Золотоустівська, буд.  3, 
актовий зал.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним ак-

цій.
3. Про надання правлінню повноважень здійснити реалізацію викупле-

них акціонерним товариством акцій протягом року з моменту викупу або 
анулювання викуплених акцій згідно із законодавством України.

4. Про надання правлінню згоди на вчинення значного правочину на 
продаж викуплених Товариством у акціонерів акцій.

5. Про відкликання лічильної комісії.

Право на участь у позачергових загальних зборах мають акціонери згід-
но з переліком, складеним станом на 24:00 год. «25» листопада 
2016  року.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть озна-
йомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного загальних зборів, з «16» листопада по «30» листопада 
2016  року включно з 10:00 до 16:30 години (за виключенням неробочих, 
святкових та вихідних днів) в кім. 220 приміщення ПАТ КІЕП за адресою: 
м.  Київ, проспект Перемоги, 4, а також в день проведення зборів за місцем 
їх проведення. Адреса веб-сайту Товариства: http://www.kiep.kiev.ua.

Реєстрація акціонерів Товариства проводитиметься «01» грудня 
2016  року з 13:30 до 14:30 год. за місцем проведення зборів.

Для участі у зборах акціонерам необхідно пред’явити паспорт, для пред-
ставників акціонерів, крім паспорта, довіреність на право участі у зборах.

Правління ПаТ КІеП

ПУБЛІЧНе аКЦІОНеРНе ТОВаРиСТВО «КиїВСЬКий НаУКОВО-ДОСЛІДНий Та 
ПРОеКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКий ІНСТиТУТ «еНеРГОПРОеКТ» 

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНе аКЦIОНеРНе 
ТОВаРиСТВО «МаКаРОННа фаБРиКа»

2. Код за ЄДРПОУ: 00376449
3. Місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилiвська, 142
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 468-50-37 (044) 468-03-32
5. Електронна поштова адреса: jurist@kmf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: kmf.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
II. Текст повідомлення

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на  
10.11.2016 р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016 р.), 
пакет акцiй Компанiї «КАРЧЕР ЛIМIТЕД» зменшився та становить 0%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 10.11.2016 
р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016 р.), пакет акцiй 
ПАТ «Мелон» збiльшився та становить 301 270 шт., що складає 10,02%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 10.11.2016 
р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016 р.), пакет акцiй 
фiзичної особи збiльшився та становить 740 000 шт., що складає 24,61%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
10.11.2016 р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016  р.), 
пакет акцiй фiзичної особи збiльшився та становить 743 104 шт., що складає 
24,71%.

За даними реєстру акцiонерiв, складеного ПАТ «НДУ» станом на 
10.11.2016 р. (дата складання 11.11.2016, дата видачi Емiтенту 11.11.2016  р.), 
пакет акцiй фiзичної особи збiльшився та становить 740 000 шт., що складає 
24,61%.

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

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

Голова Правлiння - Президент Томiленко Валерiй Михайлович
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ПОВІДОМЛеННя 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Приватне акціонерне товариство Страхова Компанія «ІНТЕР-

ПОЛІС» 
2. Код за ЄДРПОУ: 19350062
3. Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287– 43-05
5. Електронна поштова адреса: info@inter-policy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.inter-policy.com
7. Зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів що відбулись 

11.11.2016  р. (протокол № 3/2016 від 11.11.2016 р.) прийнято рішення про 
дострокове припинення повноважень Голови Наглядової ради Гончарова 
Олексія Володимировича у зв’язку із отриманням звернення акціонера 
Товариства про дострокове припинення повноважень складу Наглядової 
ради та обрання нового складу Наглядової ради Товариства. Iнформацiя 
про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її 
розкриття. Часткою в статутному капiталi не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На посаді Наглядової 
ради перебував 2 роки та 2 місяці.

Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулись 
11.11.2016  р. (протокол № 3/2016 від 11.11.2016 р.) прийнято рішення про 
дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Циба Миколи 
анатолійовича у зв’язку із отриманням звернення акціонера Товариства 
про дострокове припинення повноважень складу Наглядової ради та обран-
ня нового складу Наглядової ради. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, 
оскiльки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статут-
ному капiталi не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. На посаді Наглядової ради перебував 2 роки та 2 місяці.

Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулись 
11.11.2016  р. (протокол № 3/2016 від 11.11.2016 р.) прийнято рішення про 
обрання членом Наглядової ради Зіненко Сергія Вікторовича строком 
3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не 
надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є пред-
ставником акціонера. Інші посади, які обiймав Зіненко С.В. протягом 
останніх п’яти років - посади: Головний фахівець Департаменту безпеки 
АТ  «Дельта Банк»; начальник відділу банківського обслуговування та 
контролю проведення платіжних операцій ПАТ «Укрзалізниця», заступник 
начальника Департаменту казначейства ПАТ «Укрзалізниця», перший за-

ступник начальника Департаменту казначейства ПАТ «Укрзалізниця». 
Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулись 

11.11.2016  р. (протокол № 3/2016 від 11.11.2016 р.) прийнято рішення про 
обрання членом Наглядової ради Гончарова Олексія Володимировича 
строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки поса-
дова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Є представником акціонера. Інші посади, які обiймав протягом остан-
ніх п’яти років – посади: Генеральний директор ТОВ «Інтер-Контакт».

Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулись 11.11.2016  р. 
(протокол № 3/2016 від 11.11.2016 р.) прийнято рішення про обрання членом 
Наглядової ради Черняка Євгена Зельмановича строком 3 роки. Iнформацiя 
про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала згоди на її 
розкриття. Часткою в статутному капiталi не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Є представником акціонера. Інші по-
сади, які обiймав протягом останніх п’яти років – посади: Президент Компанії 
«УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАІС»; директор Компанії 
«УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ СПІЛЬНЕПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАІС».

Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулись 
11.11.2016  р. (протокол № 3/2016 від 11.11.2016 р.) прийнято рішення про 
обрання членом Наглядової ради Горового Олександра Васильовича 
строком на 3 роки. Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки поса-
дова особа не надала згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Є незалежним директором. Інші посади, які обiймав протягом останніх 
п’яти років – посади:директор Приватна юридична фірма «Адвокат»; керу-
ючий партнер Адвокатське об’єднання «АЛІАС».

Позачерговими загальними зборами акціонерів, що відбулись 
11.11.2016  р. (протокол № 3/2016 від 11.11.2016 р.) прийнято рішення про 
обрання членом Наглядової ради Стівена Веллса строком на 3 роки. 
Iнформацiя про паспортнi данi вiдсутня, оскiльки посадова особа не надала 
згоди на її розкриття. Часткою в статутному капiталi не володіє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Є представником акціо-
нера. Інші посади, які обiймав протягом останніх п’яти років – посади: мене-
джер «управитель» з реклами ТОВ «ВІКЕШ УКРАЇНА»

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

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

Голова Правління (Генеральний директор) С.М. Совінський
14.11.2016 р.

ПРиВаТНе аКЦІОНеРНе ТОВаРиСТВО СТРаХОВа КОМПаНІя «ІНТеР-ПОЛІС»

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО аКЦІОНеРНОГО ТО-
ВаРиСТВа «МаКаРОННа фаБРиКа» (далі – Товариство), 
місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142, код ЄДРПОУ 
00376449 

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «16» грудня 2016 року о 12:30 годині за адре-
сою: 04073, місто Київ, вул. Кирилівська, 142, спортивна зала.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 12.12.2016 р.

Проект порядку денного 
загальних зборів акціонерів:

1. Затвердження кількісного складу лічильної комісії та обрання членів 
лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Зміна місцезнаходження Товариства.
4. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
З першого питання порядку денного:
1.1. Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 3 (трьох) осіб;
1.2. Обрати до Лічильної комісії Макаренкову Олександру Арсеєвну – 

Головою Лічильної комісії; Капеліст Наталію Миколаївну та Мордвінова 
Миколу Григоровича – Членами Лічильної комісії.

З другого питання порядку денного:
2.1. Обрати Рубченка Олександра Івановича – Головою зборів, Цушко 

Людмилу Геннадіївну – Секретарем зборів.
З третього питання порядку денного:
3.1. Змінити місцезнаходження Товариства та визначити адресою міс-

цезнаходження адресу: 09600, Київська обл., Рокитнянський р-н, смт Ро-
китне, вул. Вокзальна, 222.

З четвертого питання порядку денного:

4.1. Внести до Статуту Товариства зміни, пов'язані із зміною місцезна-
ходження та приведенням Статуту у відповідність до чинного законодав-
ства.

4.2. Зміни до Статуту внести шляхом викладення його в новій редакції.
4.3. Уповноважити Голову правління – Президента підписати нову ре-

дакцію Статуту.
4.4. Уповноважити Голову правління – Президента здійснити дії, необ-

хідні для реєстрації нової редакції Статуту в реєстраційній службі, надав-
ши право залучати до реєстрації третіх осіб на власний розсуд.

Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-
рів акціонерів «16» грудня 2016 року з 11:00 до 12:00.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у загальних збо-
рах, оформлену у відповідності до законодавства України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбува-
ється від дати публікації даного повідомлення до дати проведення загаль-
них зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: 
04073, м. Київ, вул. Кирилівська, 142, номер кабінету - 10, за заявою на ім'я 
керівника Товариства. В день проведення загальних зборів ознайомлення 
акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці про-
ведення загальних зборів Товариства з 11:30 до 12:25. Адреса веб-сайту, 
на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, 
включених до проекту порядку денного: http://kmf.kiev.ua/

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Руб-
ченко Олександр Іванович. Додаткову інформацію можливо отримати за 
телефоном: (044) 468-50-89.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №218, 15 листопада 2016 р. 
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ПОВІДОМЛеННя
про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерного товариства
Повне найменування Товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ» (ЄДРПОУ 

30990896)
Місцезнаходження Товариства згідно його статуту:
61001, Україна, м. Харків, вул. Гоголя, буд. 6/8

Шановні акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ» (надалі 

ПрАТ «ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ», або Товариство) повідомляє Вас, що в порядку 
ч. 5 ст. 47 та ч. 2 ст. 52 Закону України «Про акціонерні товариства», 11  лис-
топада 2016 року Наглядовою радою (Загальними зборами) Товариства 
прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів 
на 20 грудня 2016 року, з повідомленням акціонерів про проведення поза-
чергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15  днів до 
дати їх проведення.

Позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ» відбу-
дуться 20 грудня 2016 року об 12.00 годині за адресою: Україна, м. Хар-
ків, вул. Гоголя, буд. 6/8, актова зала ПраТ « ГОТеЛЬ ЧІЧІКОВ ».

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбудеться 20 грудня 2016 року року з 11.00 год. до 
11.50  год. за адресою: Україна, м. Харків, вул. Гоголя, буд. 6/8, актова зала 
ПрАТ « ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ »

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 
за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, тобто на 24.00 год. 14 грудня 2016 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачерго-
вих загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у 
разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які іденти-
фікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представ-
ника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження 

представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів то-
вариства.

Під час підготовки до позачергових загальних зборів, акціонерне товари-
ство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами зборів до 14 грудня 2016 року (включно) у робочі дні 
(крім суботи та неділі) з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. (обід-
ня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: Україна, м. Харків, вул.  Го-
голя, буд. 6/8, актова зала ПрАТ « ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ». Відповідальний за 
ознайомлення з матеріалами зборів особа – Стариковський Р.М.

20.12.2016р. ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведен-
ня реєстрації для участі у позачергових загальних зборах та у місці прове-
дення загальних зборів акціонерів. 

Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів):

1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціоне-
рів.

2. Прийняття рішення про введення до виконавчого органу посади «По-
чесний Президент» з наданням повноважень згідно статуту. 

3. Про прийняття рішення щодо надання повноважень Президенту То-
вариства стосовно укладення, внесення змін, розірвання будь-яких догово-
рів, пов'язаних з відчуженням рухомого та нерухомого майна Товариства, 
забезпечення виконання зобов'язань, договорів найму (оренди), позички 
рухомого та нерухомого майна Товариства, а також договорів позики (кре-
дитування).

4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-
ту в новій редакції у зв’язку із відповідністю до вимог Законів України «Про 
акціонерні товариства» та «Про цінні папери та фондовий ринок».

* в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», у 
зв’язку із скликанням Наглядовою радою позачергових загальних зборів 
акціонерів на 14 грудня 2016 року, з повідомленням акціонерів про прове-
дення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 
15 днів до дати їх проведення, акціонери позбавлені права вносити пропо-
зиції до порядку денного даних позачергових загальних зборів.

Тел. для довідок: (057)752-23-08 ПРАТ «ЧІЧІКОВ»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Президент Товариства. 14 листопада 2016 р.

ПРиВаТНе аКЦІОНеРНе ТОВаРиСТВО «ГОТеЛЬ ЧІЧІКОВ»

Шановний акціонер !
ПРиВаТНе аКЦІОНеРНе ТОВаРиСТВО «ЗаКаР-

ПаТЛІС» (код ЄДРПОУ 20455211) повідомляє, що 19 грудня 2016 р. о 
14.00 за юридичною адресою (місцем знаходження) товариства : Закар-
патська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60 (великий актовий 
зал – приміщення №209, ІІ поверх адмінбудівлі) відбудуться позачер-
гові Загальні збори Товариства.

Для участі у зборах акціонерам (їх представникам) необхідно мати при 
собі наступні документи: 

• документ, що посвідчує повноваження представника акціонера (у разі 
явки представника);

• документ, що посвідчує особу.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день збо-

рів з 1345 до 1400, за місцем їх проведення.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-

гальних зборах, – 13 грудня 2016 р. (станом на 24 год. 00 хв.).
Проект порядку денного зборів :

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;
2. Обрання Голови і секретаря Загальних зборів акціонерів;
3. Затвердження порядку денного та регламенту Загальних зборів ак-

ціонерів;
4. Про затвердження звіту комісії з реорганізації;
5. Про затвердження передавального акту товариства.
Пропозиції до порядку денного приймаються до 29.11.16 р. включно за 

адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, вул.Собранецька, 60, у пись-
мовому вигляді.

З документами, що виносяться на розгляд Загальних зборів, акціонери 
(їх представники) можуть ознайомитися за адресою : Закарпатська об-
ласть, м. Ужгород, вул. Собранецька, 60, каб. 201, у робочий день, про-
тягом робочого часу (з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.00) до дня зборів 
включно, а у день зборів – також у місці їх проведення (великий актовий 
зал – приміщення №209, ІІ поверх адмінбудівлі по вул. Собранецька, 60 у 
м. Ужгород). Контактна особа – Голова комісії з реорганізації Логойда Во-
лодимир Михайлович.

Також з інформацією щодо проведення Загальних зборів, їх порядку 
денного та проектами рішень, що виносяться на розгляд Загальних збо-
рів, можна ознайомитися на веб-сайті товариства за адресою : www.
interport.com.ua/zakarpatlis.

Комісія з реорганізації товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОСТАЧПРОМ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОСТАЧПРОМ") (Код за ЄДРПОУ 37450143) повідомляє, що в річній
фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим час-
тково спростовується інформація, опублікована в офіційному друковано-
му виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважа-
ти вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФIНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННI КОМУНIКАЦIЙНI 

НАВIГАЦIЙНI ЕЛЕМЕНТИ"
(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ФIНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННI КОМУНIКАЦIЙНI НАВIГАЦIЙНI ЕЛЕМЕН-
ТИ") (Код за ЄДРПОУ 33718714) повідомляє, що в річній фінансовій звіт-
ності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частково спросто-
вується інформація, опублікована в офіційному друкованому виданні  "Ві-
домості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати вірним в роз-
діл І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
"11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.
І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ  "ПРОМТЕХМОНТАЖ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ  "ПРОМТЕХМОНТАЖ") (Код за ЄДРПОУ
37032787) повідомляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самос-
тійно виявлено, у зв'язку з чим частково спростовується інформація,
опублікована в офіційному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  №
79 від 25.04.2016 року.   Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомос-
ті про емітента п. 2 Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Най-
менування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826.

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 53860

Власний капітал 53768

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 55195

Власний капітал 55094

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 54848

Власний капітал 54593

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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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)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
Публічне акціонерне товариство «Попільнянський спеціалізова-

ний кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443732
3. Місцезнаходження 13524, Житомирська область, Попільнянський 

район, с. Миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

2. Текст повідомлення
10.11.2016 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 

«Попільнянський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну 
складу посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади тимчасово виконуючого обов’язки голови Правлін-
ня Дідківського Миколу Петровича (п-т ВМ 924011 вид. Коростенським МРВ 
УМВС України в Житомирській області 07.11.2000р.) за рішенням Наглядо-
вої ради. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану 
посаду з 09.08.2016 р. непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має.

- призначено на посаду голови Правління Гончарова Володимира 
Олександровича (п-т НА 929377 вид. Шепетівським МРВ УМВС України в 
Хмельницькій області 27.12.2000р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою 
у статутному капіталі емітента не володіє; особа призначена строком на 
1  рік згідно Статуту; до призначення протягом останніх п’яти років обіймав 
наступні посади: ТОВ ККНК «Технобуд» Менеджер виробничо-аналітичного 
відділу, ТОВ ККНК «Технобуд» - Інженер з гірничих робіт, ТОВ ККНК «Техно-
буд» - Директор Кощіївської філії, ТОВ ККНК «Технобуд» - Менеджер з по-
стачання. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

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

Голова Правління
Гончаров В.О.
підпис, м. п. 
11.11.2016р.

ПУБЛІЧНе аКЦІОНеРНе ТОВаРиСТВО «ПОПІЛЬНяНСЬКий СПеЦІаЛІЗОВаНий КаР’ЄР»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Бехівський спеціалізований 

кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський 

район, с. Михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса yyakunina@bsq.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

2. Текст повідомлення
10.11.2016 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади тимчасово виконуючого обов’язки голови Правлін-

ня Дідківського Миколу Петровича (п-т ВМ 924011 вид. Коростенським МРВ 
УМВС України в Житомирській області 07.11.2000р.) за рішенням Наглядо-
вої ради. 

Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду 
з 09.08.2016 р. непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- призначено на посаду голови Правління Гончарова Володимира 
Олександровича (п-т НА 929377 вид. Шепетівським МРВ УМВС України в 
Хмельницькій області 27.12.2000р.) за рішенням Наглядової ради. 

Часткою у статутному капіталі емітента не володіє; особа призначена 
строком на 1 рік згідно Статуту; до призначення протягом останніх п’яти 
років обіймав наступні посади: ТОВ ККНК «Технобуд» Менеджер виробничо-
аналітичного відділу, ТОВ ККНК «Технобуд» - Інженер з гірничих робіт, 
ТОВ ККНК «Технобуд» - Директор Кощіївської філії, ТОВ ККНК «Техно-
буд»  - Менеджер з постачання. Непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління
Гончаров В.О.
підпис, м. п. 
11.11.2016р.

ПРиВаТНе аКЦІОНеРНе ТОВаРиСТВО «БеХІВСЬКий СПеЦІаЛІЗОВаНий КаР’ЄР»

 ПОВІДОМЛеННя 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНе аКЦІОНеРНе 
ТОВаРиСТВО «НаУКОВО-ВиРОБНиЧе аКЦІОНеРНе 
ТОВаРиСТВО «ВНДІКОМПРеСОРМаШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00220434
3. Місцезнаходження: 40020, Україна, м. Суми, проспект Курський, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 674-156, 

674-179
5. Електронна поштова адреса: info@nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://old.vnii.com.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення

На підставі рішення наглядової ради Публічного акціонерного товари-
ства «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» 
від 10 листопада 2016 року (протокол №12) прийнято рішення погодити 
участь Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничого акціо-
нерного товариства «ВНДІкомпресормаш» в процедурі закупівлі, яка про-
водиться ФІЛІЄЮ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА «УКРГАЗПРОМ-
БУД» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРТРАНСГАЗ» на 
закупівлю: Помпи повітряні чи вакуумні; компресори повітряні чи інші га-

зові (Компресори (Компресори для випробування трубопроводів)), код за 
ДК 16-2010 (28.13.2) (ДК 021:2015 42123000-7) та надати повноваження 
директору Публічного акціонерного товариства «Науково-виробничого 
акціонерного товариства «ВНДІкомпресормаш» Сороці В.І. на підписання 
значних правочинів (пропозиції конкурсних торгів і, в разі отримання пе-
ремоги, договору постачання та додаткових угод до нього, які можуть 
укладатися в майбутньому) на суму, що не перевищує 140 000 000,00 грн. 
з ПДВ.

Ринкова вартість майна, що є предметом договору, становить  
136 000 тис.грн. з ПДВ.

Вартість активів Товариства станом на 31.12.2015 року становить  
187 661 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна, що є предметом договору, до 
вартості активів Товариства становить 72,47%. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством України, статутом Публічного акціонерного 
товариства «Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресор-
маш» не визначені.

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 Сорока Валерій Іванович
ДИРЕКТОР (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.11.2016
(дата)
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  00954357;
3. Місцезнаходження:  71206, Запорiзька область, с-ще Верхнiй Токмак

Перший, вул. Привокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140) 9-75-90 (06140) 9-75-90
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vtokmak.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ " Верхньотокмацьке
ХПП" №2/2016 вiд 10.11.2016року на пiдставi п.1) ст.40 КЗпП у зв'язку з ре-
органiзацiєю ПАТ "Верхньотокмацьке ХПП" шляхом приєднання до ПАТ
"Розiвський елеватор" припиняються повноваження наступних посадових
осіб:

- Голови правлiння Тищенка Олександра Петровича (паспорт СА
380969 виданий 20.01.1997 р. Чернiгiвським РВ УМВС України в Запорiзь-
кiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi осо-
ба перебувала з 21.01.2014 р. по 10.11.2016 року. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена правлiння Гайсюк Свiтлани Володимирiвни (паспорт СА 923745
виданий 11.12.1998 р. Чернiгiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.).
Часткою в статутному фондi емiтента володiє, частка становить 0,03%. На
посадi особа перебувала з 21.01.2014року по 10.11.2016 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Головного бухгалтера Гайсюк Свiтлани Володимирiвни (паспорт СА
923745 виданий 11.12.1998 р. Чернiгiвським РВ УМВС України в Запорiзь-
кiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента володiє, частка становить
0,03%. На посадi особа перебувала з 14.01.2015 р. по 10.11.2016 року. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Голови Наглядової ради Петрова Євгена Володимировича (паспорт
АК 151765 виданий 28.04.1998 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Часткою в статутному фондi
емiтента не володiє. На посадi особа перебувала з 18.07.2013 року по
10.11.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.

- Члена Наглядової ради Яковенка Юрiя Олексiйовича (паспорт КН
318506 виданий 05.02.1997 р. Комсомольське МВ УМВС України в Пол-
тавськiй областi). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На по-
садi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Наглядової ради Гури Юлiї Олександрiвни (паспорт АМ 432354
виданий 12.07.2001 р.Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропет-

ровськiй областi. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На по-
садi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Пустового Олександра Сергiйовича (паспорт
АЕ 745613 виданий 29.09.1997 р. Кiровським РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.
На посадi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Масько Андрiя Сергiйовича (паспорт АЕ
151893 виданий 28.11.1996 р. Широкiвським РВ УМВС України в Днiпро-
петровськiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На по-
садi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Громової Катерини Святославiвни (паспорт
АМ 764196 виданий 12.02.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.
На посадi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Верхньотокмацьке
ХПП " №2/2016 вiд 10.11.2016 року обрано наступних посадових осіб:

- уповноваженою особою - Голову комiсiї з припинення Товариства Ти-
щенка Олександра Петровича. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiй-
мала протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ВАТ "Верхньоток-
мацьке ХПП", голова правлiння ВАТ "Верхньотокмацьке ХПП", голова
правлiння ПАТ "Верхньотокмацьке ХПП". Особа займає посади на iнших
пiдприємствах: - директор технiчний Верхньотокмацьке ВСП ТОВ "Оптiмус
плюс", мiсцезнаходження - м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницького,
буд.122, корп.Е-5, кiм.17. Строк повноважень уповноваженої особи - з
10.11.2016 р. до моменту закiнчення процедури припинення ПАТ "Верхнь-
отокмацьке ХПП " шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський елеватор". Час-
ткою в статутному фондi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.

- уповноваженою особою - Члена комiсiї з припинення Товариства Гай-
сюк Свiтлану Володимирiвну. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiй-
мала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприй-
мальне пiдприємство", головний бухгалтер. Особа займає iншi посади на
пiдприємствах: - Провiдний бухгалтер " ПАТ "Оптiмус Плюс" Верхньоток-
мацьке ВСП, мiсцезнаходження - м. Днiпро, проспект Богдана Хмельниць-
кого, буд.122, корп.Е-5, кiм.17. Строк повноважень уповноваженої особи -
з 10.11.2016 р. до моменту закiнчення процедури припинення ПАТ "Верх-
ньотокмацьке ХПП " шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський елеватор".
Часткою в статутному фондi емiтента володiє, частка становить 0,03%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

Уповноважена особа - Голова комiсiї з припинення Товариства
Тищенко Олександр Петрович 10.11.16

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОСТ-ІНВЕСТ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОСТ-ІНВЕСТ") (Код за ЄДРПОУ 21674760) повідомляє, що в річній фі-
нансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частко-
во спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому
виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати
вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття пов-
ного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторсь-
кої фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Укрфарм-Інвест") (Код за ЄДРПОУ 35089957) повідомляє, що в річній фі-
нансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частко-
во спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому
виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 79 від 25.04.2016 року.   Слід вважати
вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття пов-
ного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторсь-
кої фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 101504

Власний капітал 101166

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 180234

Власний капітал 180141

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  00954357;
3. Місцезнаходження:  71206, Запорiзька область, с-ще Верхнiй Токмак

Перший, вул. Привокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140) 9-75-90 (06140) 9-75-90
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vtokmak.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ " Верхньотокмацьке
ХПП" №2/2016 вiд 10.11.2016року на пiдставi п.1) ст.40 КЗпП у зв'язку з ре-
органiзацiєю ПАТ "Верхньотокмацьке ХПП" шляхом приєднання до ПАТ
"Розiвський елеватор" припиняються повноваження наступних посадових
осіб:

- Голови правлiння Тищенка Олександра Петровича (паспорт СА
380969 виданий 20.01.1997 р. Чернiгiвським РВ УМВС України в Запорiзь-
кiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi осо-
ба перебувала з 21.01.2014 р. по 10.11.2016 року. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена правлiння Гайсюк Свiтлани Володимирiвни (паспорт СА 923745
виданий 11.12.1998 р. Чернiгiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл.).
Часткою в статутному фондi емiтента володiє, частка становить 0,03%. На
посадi особа перебувала з 21.01.2014року по 10.11.2016 року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Головного бухгалтера Гайсюк Свiтлани Володимирiвни (паспорт СА
923745 виданий 11.12.1998 р. Чернiгiвським РВ УМВС України в Запорiзь-
кiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента володiє, частка становить
0,03%. На посадi особа перебувала з 14.01.2015 р. по 10.11.2016 року. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Голови Наглядової ради Петрова Євгена Володимировича (паспорт
АК 151765 виданий 28.04.1998 р. Амур-Нижньоднiпровським РВ ДМУ
УМВС України в Днiпропетровськiй областi). Часткою в статутному фондi
емiтента не володiє. На посадi особа перебувала з 18.07.2013 року по
10.11.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.

- Члена Наглядової ради Яковенка Юрiя Олексiйовича (паспорт КН
318506 виданий 05.02.1997 р. Комсомольське МВ УМВС України в Пол-
тавськiй областi). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На по-
садi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Наглядової ради Гури Юлiї Олександрiвни (паспорт АМ 432354
виданий 12.07.2001 р.Самарським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропет-

ровськiй областi. Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На по-
садi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Пустового Олександра Сергiйовича (паспорт
АЕ 745613 виданий 29.09.1997 р. Кiровським РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.
На посадi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Масько Андрiя Сергiйовича (паспорт АЕ
151893 виданий 28.11.1996 р. Широкiвським РВ УМВС України в Днiпро-
петровськiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На по-
садi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Громової Катерини Святославiвни (паспорт
АМ 764196 виданий 12.02.2002 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в
Днiпропетровськiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє.
На посадi особа перебувала з 18.07.2013 року по 10.11.2016 року. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Верхньотокмацьке
ХПП " №2/2016 вiд 10.11.2016 року обрано наступних посадових осіб:

- уповноваженою особою - Голову комiсiї з припинення Товариства Ти-
щенка Олександра Петровича. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiй-
мала протягом останнiх п'яти рокiв: головний iнженер ВАТ "Верхньоток-
мацьке ХПП", голова правлiння ВАТ "Верхньотокмацьке ХПП", голова
правлiння ПАТ "Верхньотокмацьке ХПП". Особа займає посади на iнших
пiдприємствах: - директор технiчний Верхньотокмацьке ВСП ТОВ "Оптiмус
плюс", мiсцезнаходження - м. Днiпро, проспект Богдана Хмельницького,
буд.122, корп.Е-5, кiм.17. Строк повноважень уповноваженої особи - з
10.11.2016 р. до моменту закiнчення процедури припинення ПАТ "Верхнь-
отокмацьке ХПП " шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський елеватор". Час-
ткою в статутному фондi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає.

- уповноваженою особою - Члена комiсiї з припинення Товариства Гай-
сюк Свiтлану Володимирiвну. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiй-
мала протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприй-
мальне пiдприємство", головний бухгалтер. Особа займає iншi посади на
пiдприємствах: - Провiдний бухгалтер " ПАТ "Оптiмус Плюс" Верхньоток-
мацьке ВСП, мiсцезнаходження - м. Днiпро, проспект Богдана Хмельниць-
кого, буд.122, корп.Е-5, кiм.17. Строк повноважень уповноваженої особи -
з 10.11.2016 р. до моменту закiнчення процедури припинення ПАТ "Верх-
ньотокмацьке ХПП " шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський елеватор".
Часткою в статутному фондi емiтента володiє, частка становить 0,03%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

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

Уповноважена особа - Голова комiсiї з припинення Товариства
Тищенко Олександр Петрович 10.11.16

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ОСТ-ІНВЕСТ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОСТ-ІНВЕСТ") (Код за ЄДРПОУ 21674760) повідомляє, що в річній фі-
нансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частко-
во спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому
виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати
вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття пов-
ного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторсь-
кої фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ" 

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Укрфарм-Інвест") (Код за ЄДРПОУ 35089957) повідомляє, що в річній фі-
нансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частко-
во спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому
виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 79 від 25.04.2016 року.   Слід вважати
вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття пов-
ного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі да-
них Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторсь-
кої фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведе-
ний аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 101504

Власний капітал 101166

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 180234

Власний капітал 180141

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОСТАЧПРОМ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОСТАЧПРОМ") (Код за ЄДРПОУ 37450143) повідомляє, що в річній
фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим час-
тково спростовується інформація, опублікована в офіційному друковано-
му виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважа-
ти вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФIНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННI КОМУНIКАЦIЙНI 

НАВIГАЦIЙНI ЕЛЕМЕНТИ"
(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ФIНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННI КОМУНIКАЦIЙНI НАВIГАЦIЙНI ЕЛЕМЕН-
ТИ") (Код за ЄДРПОУ 33718714) повідомляє, що в річній фінансовій звіт-
ності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частково спросто-
вується інформація, опублікована в офіційному друкованому виданні  "Ві-
домості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати вірним в роз-
діл І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
"11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.
І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ  "ПРОМТЕХМОНТАЖ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ  "ПРОМТЕХМОНТАЖ") (Код за ЄДРПОУ
37032787) повідомляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самос-
тійно виявлено, у зв'язку з чим частково спростовується інформація,
опублікована в офіційному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  №
79 від 25.04.2016 року.   Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомос-
ті про емітента п. 2 Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Най-
менування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826.

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 53860

Власний капітал 53768

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 55195

Власний капітал 55094

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 54848

Власний капітал 54593

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

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

із законодавством. 
2. Найменування посади Уповноважена особа - Голова комiсiї з

припинення Товариства Асєєва Олена Вячеславiвна 09.11.2016 р.

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1. 10.11.2016 Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" Приєднання

Зміст інформації: Причиною приєднання ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (iдентифiкацiйний номер 00954357) до Публiчного
акцiонерного Товариства "Розiвський елеватор" (00954337) є придбання в 2015 роцi на пiдставi рiшення Антимонопольного комiтету України компанiєю
OPTIMUSAGRO HOLDING LTD акцiй ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" та акцiй ПАТ "Розiвський елеватор" що забезпечило пе-
ревищення 50 вiдсоткiв голосiв у вищому органi управлiння ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" та перевищення 50 вiдсоткiв голо-
сiв у вищому органi управлiння ПАТ "Розiвський елеватор". Загальнi збори ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство", щодо приєднання
до ПАТ "Розiвський елеватор", вiдбулись 19 травня 2016 року та 10 листопада 2016 року.
Щодо питання припинити ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Розiвс-
ький елеватор" загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" було прийнято рiшення з результатом голосу-
вання 100% "ЗА" (835 580 голосiв) та 0% "ПРОТИ" (0 голосiв) вiд кворуму.  Участь у процедурi приєднання до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код 00954337), мiсцезнаходження: 49033, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграда, буд.
122, крiм ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" (iдентифiкацiйний код
00954357, мiсцезнаходження: 71206, Запорiзька область, Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, буд. 8А) беруть: 
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 23792434, мiсцезнаходження: 72501, Запорiзька область,
Якимiвський район, смт. Якимiвка, вул. Курортна, буд.1) 
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИМОРСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" (iдентифiкацiйний код 00954314, мiсцезнаходження:
Запорiзька область, Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 89 )
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 00954194, мiсцезнаходження: 71151, Запорiзька обл.,
Бердянський район, село Трояни, вулиця Шкiльна, буд.1)
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 00955101, мiсцезнаходження: 56209, Миколаївс-
ька обл., Березнегуватський район, селище Березнегувате, вулиця Березнегуватська, буд. 16)
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРIХIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" (iдентифiкацiйний код 00951579, мiсцезнаходження: 70501, За-
порiзька область, Орiхiвський район, мiсто Орiхiв, вул. Покровська, буд.129
Умовами приєднання ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357) до ПАТ "Розiвський елеватор" (00954337) є передання всь-

ого майна ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357), прав та обов'язкiв правонаступнику ПАТ "Розiвський елеватор"
(00954337). Простi акцiї ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357), яке припиняється шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський
елеватор" (00954337), пiдлягають конвертацiї у простi акцiї правонаступника ПАТ "Розiвський елеватор" (00954337). Коефiцiєнт конвертацiї простих ак-
цiй складає 1:1. Iнших цiнних паперiв (зокрема привiлейованих акцiй, облiгацiй), що пiдлягають конвертацiї у акцiї Правонаступника не iснує. Публiчне
акцiонерне товариство "Розiвський елеватор" (00954337) мiсцезнаходження: 49033, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiн-
града, буд. 122 є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємс-
тво" (00954357). Акцiонери ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357), яке припиняється шляхом приєднання, набувають пра-
ва участi в статутному капiталi Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (00954337). Акцiонерам ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприй-
мальне пiдприємство" (00954357) пiсля приєднання належатиме 1 140 800 акцiй на суму 285 200 гривень в статутному капiталi ПАТ "Розiвський елева-
тор"; сукупна частка, належна акцiонерам ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357) в статутному капiталi ПАТ "Розiвський
елеватор" складатиме 2,79729 %. Розмiр статутного капiталу правонаступника - ПАТ "Розiвський елеватор" пiсля приєднання складає 10 195 599,00
грн., який розподiлено на 40 782 396 (сорок мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят двi тисячi триста дев'яносто шiсть) штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  00954357;
3. Місцезнаходження:  71206, Запорiзька область, с-ще Верхнiй Токмак

Перший, вул. Привокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140)9-75-90 (06140)9-75-90
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vtokmak.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за
рішенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОСТАЧПРОМ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРПОСТАЧПРОМ") (Код за ЄДРПОУ 37450143) повідомляє, що в річній
фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим час-
тково спростовується інформація, опублікована в офіційному друковано-
му виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважа-
ти вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття
повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ ауди-
торської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою про-
ведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIД-
ПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ФIНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННI КОМУНIКАЦIЙНI 

НАВIГАЦIЙНI ЕЛЕМЕНТИ"
(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ФIНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННI КОМУНIКАЦIЙНI НАВIГАЦIЙНI ЕЛЕМЕН-
ТИ") (Код за ЄДРПОУ 33718714) повідомляє, що в річній фінансовій звіт-
ності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частково спросто-
вується інформація, опублікована в офіційному друкованому виданні  "Ві-
домості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати вірним в роз-
діл І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повного тексту
річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії:
"11.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П.
І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБ-
НИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ  "ПРОМТЕХМОНТАЖ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ  "ПРОМТЕХМОНТАЖ") (Код за ЄДРПОУ
37032787) повідомляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самос-
тійно виявлено, у зв'язку з чим частково спростовується інформація,
опублікована в офіційному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  №
79 від 25.04.2016 року.   Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомос-
ті про емітента п. 2 Дата розкриття повного тексту річної інформації у за-
гальнодоступній інформаційній базі даних Комісії: "11.11.2016"; п. 4  Най-
менування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізич-
ної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТО-
ВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826.

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 53860

Власний капітал 53768

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 55195

Власний капітал 55094

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 54848

Власний капітал 54593

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

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

із законодавством. 
2. Найменування посади Уповноважена особа - Голова комiсiї з

припинення Товариства Асєєва Олена Вячеславiвна 09.11.2016 р.

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1. 10.11.2016 Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" Приєднання

Зміст інформації: Причиною приєднання ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (iдентифiкацiйний номер 00954357) до Публiчного
акцiонерного Товариства "Розiвський елеватор" (00954337) є придбання в 2015 роцi на пiдставi рiшення Антимонопольного комiтету України компанiєю
OPTIMUSAGRO HOLDING LTD акцiй ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" та акцiй ПАТ "Розiвський елеватор" що забезпечило пе-
ревищення 50 вiдсоткiв голосiв у вищому органi управлiння ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" та перевищення 50 вiдсоткiв голо-
сiв у вищому органi управлiння ПАТ "Розiвський елеватор". Загальнi збори ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство", щодо приєднання
до ПАТ "Розiвський елеватор", вiдбулись 19 травня 2016 року та 10 листопада 2016 року.
Щодо питання припинити ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Розiвс-
ький елеватор" загальними зборами акцiонерiв ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" було прийнято рiшення з результатом голосу-
вання 100% "ЗА" (835 580 голосiв) та 0% "ПРОТИ" (0 голосiв) вiд кворуму.  Участь у процедурi приєднання до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код 00954337), мiсцезнаходження: 49033, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграда, буд.
122, крiм ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" (iдентифiкацiйний код
00954357, мiсцезнаходження: 71206, Запорiзька область, Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, буд. 8А) беруть: 
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 23792434, мiсцезнаходження: 72501, Запорiзька область,
Якимiвський район, смт. Якимiвка, вул. Курортна, буд.1) 
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИМОРСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" (iдентифiкацiйний код 00954314, мiсцезнаходження:
Запорiзька область, Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 89 )
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 00954194, мiсцезнаходження: 71151, Запорiзька обл.,
Бердянський район, село Трояни, вулиця Шкiльна, буд.1)
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 00955101, мiсцезнаходження: 56209, Миколаївс-
ька обл., Березнегуватський район, селище Березнегувате, вулиця Березнегуватська, буд. 16)
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРIХIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" (iдентифiкацiйний код 00951579, мiсцезнаходження: 70501, За-
порiзька область, Орiхiвський район, мiсто Орiхiв, вул. Покровська, буд.129
Умовами приєднання ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357) до ПАТ "Розiвський елеватор" (00954337) є передання всь-

ого майна ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357), прав та обов'язкiв правонаступнику ПАТ "Розiвський елеватор"
(00954337). Простi акцiї ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357), яке припиняється шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський
елеватор" (00954337), пiдлягають конвертацiї у простi акцiї правонаступника ПАТ "Розiвський елеватор" (00954337). Коефiцiєнт конвертацiї простих ак-
цiй складає 1:1. Iнших цiнних паперiв (зокрема привiлейованих акцiй, облiгацiй), що пiдлягають конвертацiї у акцiї Правонаступника не iснує. Публiчне
акцiонерне товариство "Розiвський елеватор" (00954337) мiсцезнаходження: 49033, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiн-
града, буд. 122 є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємс-
тво" (00954357). Акцiонери ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357), яке припиняється шляхом приєднання, набувають пра-
ва участi в статутному капiталi Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (00954337). Акцiонерам ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприй-
мальне пiдприємство" (00954357) пiсля приєднання належатиме 1 140 800 акцiй на суму 285 200 гривень в статутному капiталi ПАТ "Розiвський елева-
тор"; сукупна частка, належна акцiонерам ПАТ "Верхньотокмацьке хлiбоприймальне пiдприємство" (00954357) в статутному капiталi ПАТ "Розiвський
елеватор" складатиме 2,79729 %. Розмiр статутного капiталу правонаступника - ПАТ "Розiвський елеватор" пiсля приєднання складає 10 195 599,00
грн., який розподiлено на 40 782 396 (сорок мiльйонiв сiмсот вiсiмдесят двi тисячi триста дев'яносто шiсть) штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ
ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  00954357;
3. Місцезнаходження:  71206, Запорiзька область, с-ще Верхнiй Токмак

Перший, вул. Привокзальна, 8А;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06140)9-75-90 (06140)9-75-90
5. Електронна поштова адреса: vtokmak@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.vtokmak.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за
рішенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення

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

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

СТВО «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНIВКА»
2. Код за ЄДРПОУ: 33124753
3. Місцезнаходження: 08623, смт. Калинiвка Василькiвського району Ки-

ївської областi, Iндустрiальна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-91-54 (044) 496-91-56
5. Електронна поштова адреса: sss@lc-k.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.lc-k.com.ua/osobl.htm
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Загальнi збори акцiонерiв 10.11.2016 р. прийняли рiшення про припи-

нення повноважень Голови Правлiння Бондар Сергiя Васильовича (пас-
порт СН № 808952, виданий Ватутинським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
06.05.1998 р.) у зв’язку з виконанням норм Статуту Товариства (закiнчився 
строк повноважень). Особа не володiє часткою у статутньому капiталi То-
вариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. 
Особа перебувала на вказанiй посадi протягом 3-х рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 10.11.2016 р. прийняли рiшення про припи-
нення повноважень Члена Правлiння Свiчинського Сергiя Семеновича 
(паспорт СК 027463 виданий 26.08.1995 Василькiвським МВ ГУ МВСУ 

України в Київськiй областi) у зв’язку з виконанням норм Статуту Товари-
ства (закiнчився строк повноважень). Особа не володiє часткою у статут-
ньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутня. Особа перебувала на вказанiй посадi протягом 3-х 
рокiв.

Загальнi збори акцiонерiв 10.11.2016 р. прийняли рiшення про обрання 
Бондар Сергiя Васильовича (паспорт СН № 808952, виданий Ватутинським 
РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.05.1998 р.) Головою Правлiння Товари-
ства строком на три роки. Особа не володiє часткою у статутньому капiталi 
Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини 
вiдсутня. З 16.11.2013 по теперiшнiй час – ПрАТ «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
КАЛИНIВКА», Голова Правлiння.

Загальнi збори акцiонерiв 10.11.2016 р. прийняли рiшення про обрання 
Свiчинського Сергiя Семеновича (паспорт СС 576549 виданий 09.07.1998 
Iвано-Франкiвським МУВС МВСУ в Iвано-Франкiвськiй областi) Членом 
Правлiння Товариства строком на три роки. Особа не володiє часткою у 
статутньому капiталi Товариства. Непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини вiдсутня. З 16.11.2013 по теперiшнiй час – 
ПрАТ  «ЛОГIСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНIВКА», Член Правлiння.

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

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

Голова Правлiння Бондар Сергiй Васильович, 11.11.2016 р. 

ПРиВаТНе аКЦIОНеРНе ТОВаРиСТВО «ЛОГIСТиЧНий ЦеНТР КаЛиНIВКа»

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 11
2. ПАТ ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13
3. ПАТ ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 14
4. ПРАТ ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПРОМТЕХМОНТАЖ» 14
5. ПРАТ ГОТЕЛЬ ЧІЧІКОВ 10
6. ПАТ ЕЛЬВОРТІ 12
7. ПАТ ЗАВОД «ТІРА» 12
8. ПРАТ ЗАКАРПАТЛІС 10
9. ПАТ КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ» 8
10. ПРАТ ЛОГІСТИЧНИЙ ЦЕНТР КАЛИНІВКА 15
11. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 8
12. ПАТ МАКАРОННА ФАБРИКА 9
13. ПАТ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ЕЛЕМ» 12
14. ПАТ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВНДІКОМПРЕСОРМАШ» 10
15. ТОВ НИВА І.К. 12
16. ПРАТ ОСТ-ІНВЕСТ 13
17. ПАТ ПОПІЛЬНЯНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР’ЄР 11
18. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПОЛІС» 9
19. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВМІСЬКБУД – 3» 8
20. ПАТ УКРПОСТАЧПРОМ 14
21. ПРАТ УКРФАРМ-ІНВЕСТ 13
22. ПАТ ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ 10

НОВИНИ

Рынок акций Украины в понедельник 
утром сохраняет низкую активность

Фондовый рынок Украины в понедельник утром оста-
ется малоподвижным: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
к 11:18 кв снизился на 1,25% - 827,14 до пункта, индекс 
ПФТС повысился на 0,02% - до 268,11 пункта.

Все индексные акции УБ утром находились в «крас-
ной зоне». В то же время продажи проходят на низких 
торговых оборотах.

С отрицательной динамикой лидировали бумаги «Дон-
бассэнерго» (-4,74%), Райффайзен Банка Аваль (-1,51%) 
и «Укрнафты» (-1,35%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,09%) и «Мотор Сичи» (-0,05%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гончаренко, 

несмотря на положительный внешний фон и решение 
международного рейтингового агентства Fitch повысить 
рейтинг Украины сразу на две ступени, дальнейший рост 
украинского рынка акций сдерживают безуспешные до 
настоящего времени попытки преодолеть 850 пунктов по 
индексу УБ.

В то же время эксперт отметил, что на рынке заметно 
преобладание «покупательского» настроя: наблюдав-
шееся ранее снижение проходило на торговых объемах 
ниже среднего.

На этом фоне С.Гончаренко ожидает в понедельник 
очередных попыток штурма рынком «психологического 
барьера» 850 пунктов по индексу УБ.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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