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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

19.07.2016  м. Київ  № 771

Зареєстроване в Міністерстві юстиції України 
від 16.08.2016 за № 1139/29269

Про затвердження Змін до 
Положення про функціону-
вання фондових бірж

Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 
частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пунк-
ту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулюван-
ня ринку цінних паперів в Україні», статей 23 та 25 Зако-
ну України «Про цінні папери та фондовий ринок»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Зміни до Положення про функціонуван-

ня фондових бірж, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Мі-

ністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за  
№ 2082/22394 (із змінами) (далі – Зміни), що додаються.

2. Фондовим біржам:
протягом трьох місяців з дати набрання чинності цим 

рішенням привести свою діяльність у відповідність до 
вимог цих Змін;

протягом двох місяців з дати набрання чинності цим 
рішенням виконати заходи, визначені абзацами другим 
– четвертим підпункту 2 пункту 2 цих Змін за результата-
ми річної звітності емітентів за 2015 рік.

3. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.) забез-
печити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

4. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
19 липня 2016 року № 771

Зареєстроване у Міністерстві 
юстиції України від 16.08.2016 за 
№ 1139/29269

Зміни до Положення  
про функціонування фондових бірж 

1. У розділі І:
1) у пункті 2:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«біржовий список - документ фондової біржі, який міс-

тить інформацію щодо цінних паперів, які на відповідну 
дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорі-
єю лістингових цінних паперів або за категорією позаліс-
тингових цінних паперів;»;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абза-
цом п’ятим такого змісту:

«біржовий список фінансових інструментів - документ 
фондової біржі, який містить інформацію щодо фінансо-
вих інструментів, інших, ніж цінні папери, які на відповід-
ну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі;».

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сорок перший уважати 
відповідно абзацами шостим – сорок другим;

абзац одинадцятий викласти в такій редакції:
«допуск до торгівлі - сукупність процедур щодо вне-

сення цінних паперів до біржового списку або внесення 
інших фінансових інструментів до біржового списку фі-
нансових інструментів;»;

в абзаці двадцять другому слова «з емітентом цінних 
паперів або з фондовою біржею» замінити словами «з 
фондовою біржею або з фондовою біржею та емітентом 
цінних паперів»;

абзац двадцять дев’ятий викласти в такій редакції:
«припинення торгівлі - процедура виключення цінного 

папера із біржового списку або виключення іншого фі-
нансового інструмента із біржового списку фінансових 
інструментів;»;

2) в абзаці сьомому пункту 4 слова «унесених до бір-
жового списку» замінити словами «допущених до тор-
гівлі»;

3) доповнити розділ після пункту 6 новим пунктом 7 
такого змісту:

«7. Фондова біржа за допомогою програмного продук-
ту повинна:

у режимах торгів, які беруть участь у формуванні по-
точної ціни цінного папера, забезпечити неможливість 
укладання біржового контракту (договору) за двома без-
адресними заявками, в якому ціна не відповідає кращій 

ціні на купівлю та кращій ціні на продаж, які існували на 
момент укладання біржового контракту (договору);

отримувати інформацію про всі укладені біржові контра-
кти (договори) за адресними заявками, в яких ціни не від-
повідають кращим цінам на купівлю/продаж, які існували 
на момент укладання біржових контрактів (договорів);

у режимах торгів, які беруть участь у формуванні по-
точної ціни цінного папера, забезпечити неможливість 
укладання біржового контракту (договору) за ціною, яка 
не входить у межі між граничними відхиленнями у бік 
збільшення та зменшення значення ціни закриття попе-
реднього торговельного дня для конкретного випуску цін-
ного папера, які встановлені фондовою біржею;

отримувати інформацію про ситуацію цінової неста-
більності;

забезпечити неможливість укладання біржового контр-
акту (договору) за заявками, які подаються в інтересах 
одного і того ж клієнта учасника/учасників торгів.».

У зв’язку з цим пункти 7-11 вважати відповідно пункта-
ми 8-12.

2. У розділі ІІІ:
1) пункт 5 викласти в такій редакції:
«5. Допуск цінних паперів до торгівлі на фондовій біржі 

здійснюється шляхом їх внесення до біржового списку. 
Допуск інших фінансових інструментів до торгівлі на 
фондовій біржі здійснюється шляхом їх внесення до бір-
жового списку фінансових інструментів.

Біржовий список та біржовий список фінансових ін-
струментів (у разі його наявності) повинні бути оприлюд-
нені фондовою біржею у вільному доступі у цілодобово-
му режимі на власному веб-сайті за кожен торговельний 
день та перебувати на такому веб-сайті протягом трьох 
років з дати їх оприлюднення.»; 

2) абзац третій пункту 8 замінити трьома абзацами та-
кого змісту:

«Фондова біржа щорічно перевіряє емітента, цінні папери 
якого знаходяться у біржовому списку, на відповідність озна-
кам фіктивності протягом 60 календарних днів після закін-
чення передбаченого законодавством граничного строку 
для розкриття емітентом регулярної річної інформації, а та-
кож при внесенні цінних паперів до біржового списку.

Фондова біржа постійно перевіряє емітента на відпо-
відність ознакам фіктивності, здійснюючи аналіз даних 
про емітента, розміщених в загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії.

У разі виявлення у емітента ознаки фіктивності фон-
дова біржа повідомляє про це Комісію та може прийняти 
рішення про відмову у внесенні цінних паперів до біржо-
вого списку або рішення про виключення цінних паперів 
з біржового списку.».

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шос-
тим;

3) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12. Не допускаються внесення та перебування у бір-

жовому списку цінних паперів у разі: 
припинення емітента, про що інформація оприлюдне-

на у порядку, встановленому законодавством;
невідповідності емітента та його цінних паперів вимо-

гам цього Положення;
невідповідності емітента та його цінних паперів вимо-

гам правил фондової біржі, що визначають умови пере-
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бування у біржовому списку як позалістингових цінних 
паперів;

прийняття Комісією рішення про анулювання випуску;
визнання емісії недобросовісною;
зупинення, припинення Комісією обігу та укладання бір-

жових контрактів (договорів) за цінними паперами емітента;
закінчення строку обігу цінних паперів;
застосування до емітента ліквідаційної процедури, 

про що інформація оприлюднена у порядку, встановле-
ному законодавством, крім цінних паперів емітентів, що 
пропонуються до продажу на фондових біржах у процесі 
приватизації;

визнання емітента цінних паперів банкрутом; 
включення емітента до списку емітентів, що мають 

ознаки фіктивності;
оприлюднення на веб-сайті Комісії інформації щодо 

встановлення факту відсутності емітента за місцезнахо-
дженням на підставі акта про відсутність емітента за міс-
цезнаходженням;

нерозміщення емітентом в загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії регулярної річної інформації 
(якщо емітент існує більше року) на 30-й

робочий день після закінчення передбаченого законо-
давством граничного строку для розкриття емітентом ре-
гулярної річної інформації;

відсутності фінансової звітності емітента за попере-
дній квартал (у разі існування емітента менше року) на 
власному веб-сайті фондової біржі станом на 30-й робо-
чий день після закінчення звітного кварталу; 

виключення емітента з державного реєстру фінансо-
вих установ;

зупинення емітенту, що є компанією з управління акти-
вами, дії ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку;

зупинення Комісією торгівлі цінним папером на будь-
якій фондовій біржі;

зупинення внесення змін до системи депозитарного 
обліку щодо цінного папера.

Фондова біржа може прийняти рішення про припинен-
ня торгівлі цінним папером або іншим фінансовим ін-
струментом за інших підстав, які визначаються правила-
ми фондової біржі.

Припинення торгівлі цінним папером або іншим фінан-
совим інструментом здійснюється фондовою біржею не 
пізніше трьох торговельних днів з дня виявлення підстав, 
зазначених у цьому пункті.»;

4) доповнити розділ після пункту 13 новим пунктом 14 
такого змісту:

«14. З метою контролю за поданням заявок та укладан-
ням біржових контрактів (договорів) фондова біржа вста-
новлює своїми внутрішніми документами для кожного ви-
пуску цінного папера з біржового списку межі граничних 
відхилень ціни. Фондова біржа під час торговельної сесії 
може змінювати межі граничних відхилень ціни.».

У зв’язку з цим пункти 14-23 вважати відповідно пунк-
тами 15-24.

3. У розділі ІV:
1) абзац третій підпункту 3.2 пункту 3 викласти в такій 

редакції:
«вартість чистих активів емітента та/або особи (осіб), 

яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань 

за випуском, становить не менше
1 000 000 000 грн;»;
2) абзаци третій, четвертий підпункту 4.2 пункту 4 ви-

класти в такій редакції: 
«вартість чистих активів емітента та/або особи (осіб), 

яка (які) надає(ють) забезпечення виконання зобов’язань 
за випуском, становить не менше

400 000 000 грн;
річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт, по-

слуг емітента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) за-
безпечення виконання зобов’язань за випуском, за 
останній фінансовий рік становить не менше 400 000 000 
грн (крім банків);»;

3) абзац п’ятий пункту 7 викласти в такій редакції:
«Якщо зменшення показника вартості чистих активів 

емітента (для облігацій підприємств – емітента та/або 
особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпечення вико-
нання зобов’язань за випуском) та/або середнього зна-
чення ринкової капіталізації емітента, цінні папери яко-
го включені до біржового реєстру, становить більше ніж 
10 % від вимог, встановлених цим розділом, та/або 
зменшення показника мінімальної частки акцій у віль-
ному обігу емітента, цінні папери якого включені до бір-
жового реєстру, становить понад 20 % від вимог, вста-
новлених цим розділом, та/або середнє значення 
ринкової капіталізації емітента не розраховується, рі-
шення щодо переведення цінних паперів з першого рів-
ня лістингу у другий (у разі їх відповідності вимогам 
другого рівня лістингу) або щодо делістингу приймаєть-
ся фондовою біржею не пізніше кінця кварталу, наступ-
ного за кварталом, в якому було виявлено невідповід-
ність, у разі неприведення зазначених показників у 
відповідність до встановлених вимог. В інших випадках 
зменшення зазначених показників та/або зменшення 
показника річного чистого доходу від реалізації товарів, 
робіт, послуг емітента (для облігацій підприємств – емі-
тента та/або особи (осіб), яка (які) надає(ють) забезпе-
чення виконання зобов’язань за випуском) не більше 
ніж на 10 % від вимог, встановлених цим розділом, фон-
дова біржа самостійно

приймає рішення щодо необхідності переведення цін-
них паперів з першого рівня лістингу у другий (у разі їх 
відповідності вимогам другого рівня лістингу) або щодо 
делістингу.».

Директор департаменту 
регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж  І. Устенко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«01» вересня 2016  м. Київ  № 899

Про переоформлення лі-
цензій на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку ПАТ «АЙ-
БОКС БАНК», код за 
ЄДРПОУ 21570492

За підсумками розгляду заяв від 02.08.2016  
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вих. №270-Д/02-08/16 та від15.08.2016 вих. 
№1613/0731-б/б-01 та документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на переоформлення ліцензій на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
- діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно 
до частини 15 статті 13 Закону України «Про ліцензу-
вання видів господарської діяльності» та Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 854/23386 (із змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - 
Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Переоформити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 

ТОВАРИСТВУ «АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» 
(код за ЄДРПОУ 21570492) ліцензії серії АЕ №185190 
від 19.10.2012, серії АЕ №185191 від 19.10.2012, ви-
дані на підставі рішення Комісії від 09.10.2012 № 918 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме 
брокерської діяльності, дилерської діяльності та лі-
цензії серії АЕ №263218 від 20.08.2012, серії АЕ 
№263219 від 20.08.2012, видані на підставі рішення 
Комісії від 20.08.2012 № 1552 на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної 
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитар-
ної установи та діяльності із зберігання активів інсти-
тутів спільного інвестування, у зв’язку зі зміною на-
йменування юридичної особи: з ПАТ «АГРАРНИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (місцезнаходження: 03150, м. 
Київ, вулиця Димитрова, будинок 9 А) на ПАТ «АЙ-
БОКС БАНК» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вули-
ця Ділова, будинок 9 А).

2. Визнати недійсними ліцензії серії АЕ №185190 від 
19.10.2012, серії АЕ №185191 від 19.10.2012, серії АЕ 
№263218 від 20.08.2012, серії АЕ №263219 від 20.08.2012, 
видані ПАТ «АГРАРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», у зв'язку 
з їх переоформленням. 

3. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього  
рішення в офіційному друкованому виданні  
Комісії.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та де-
партаменту регулювання депозитарної та клірингової ді-
яльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«01» вересня 2016  м. Київ  № 900

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження окремих 
видів професійної діяль-
ності на фондовому ринку 
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
пункту 9 частини другої статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензії на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії 
АЕ № 294610 від 10.12.2014, дилерської діяльності се-
рії АЕ № 294611 від 10.12.2014, андеррайтингу серії АЕ 
№  294612 від 10.12.2014, видані на підставі рішення 
Комісії від 14.10.2014 № 1368; депозитарної діяльності, 
а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи 
серії АЕ № 263290 від 10.09.2013, діяльності із збері-
гання активів інститутів спільного інвестування серії АЕ 
№ 263289 від 10.09.2013, видані на підставі рішення Ко-
місії від 10.09.2013 № 1791 ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕР-
НОМУ ТОВАРИСТВУ КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ «ЄВРО-
БАНК» (код за ЄДРПОУ 33305163; місцезнаходження: 
01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35), 
на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV Порядку та 
згідно з рішенням Правління Національного банку Укра-
їни від 16.08.2016 № 215 - рш «Про відкликання банків-
ської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
«ЄВРОБАНК».

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

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) та де-
партаменту регулювання депозитарної та клірингової ді-
яльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
01.09.2016  м. Київ  № 902

Щодо відновлення вне-
сення змін до системи де-
позитарного обліку щодо 
цінних паперів, емітова-
них ПрАТ «Полтавський 
гірничо-збагачувальний 
комбінат»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбі-
нат» порушень, які були підставою для винесення 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 11.11.2014 № 1527 «Щодо усунення пору-
шень та зупинення внесення змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів», та відповідно до листа 
Східного територіального управління Комісії від 
17.08.2016 № 10/1/03/2275 (вх. № 1419-ту від 
22.08.2016),

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 02.09.2016 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку щодо цінних паперів, емітова-
них ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбі-
нат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282) 
(попередня назва ВАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат»).

2. Виключити ПрАТ «Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 00191282) з Переліку товариств, яким з 
11.11.2014 зупинено внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів на строк до усунення по-
рушення, затвердженого рішенням Комісії від 11.11.2014 
№ 1527, як таке, що усунуло порушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний ком-
бінат» (ідентифікаційний код юридичної особи 00191282), 
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Полтав-
ський гірничо-збагачувальний комбінат» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 00191282), Східному 
територіальному управлінню Комісії та ПАТ «Національ-

ний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

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

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
01 вересня 2016  м. Київ  № 903

Щодо зупинення торгівлі 
цінними паперами ТОВ «БК 
«РЕСТАВРАЦІЯ» на будь-
якій фондовій біржі

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 02.09.2016 року торгівлю цінними папе-

рами ТОВ «БК «РЕСТАВРАЦІЯ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 38864820) на будь-якій фондовій біржі 
на термін до 02.09.2017 року.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), ПАТ «Роз-
рахунковий центр з обслуговування договорів на фінан-
сових ринках» (ідентифікаційний код юридичної особи 
35917889) забезпечити розблокування цінних паперів 
ТОВ «БК «РЕСТАВРАЦІЯ» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 38864820), що заблоковані для торгів на 
фондовій(их) біржі(ах).

3. Депозитарним установам заборонити здійснювати 
операції блокування прав на цінні папери ТОВ «БК «РЕС-
ТАВРАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
38864820), для укладення договорів на фондових біржах 
з моменту отримання інформації про це рішення від  
ПАТ «Національний депозитарій України».

4. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
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30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування 
договорів на фінансових ринках» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 35917889) забезпечити можливість ви-
конання (дострокового виконання) біржових контрактів, 
укладених станом на дату, зазначену в п. 1 цього рішен-
ня, протягом трьох робочих днів з моменту отримання 
даного рішення.

5. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів паперами ТОВ «БК «РЕСТАВ-
РАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
38864820) відповідно до правил біржі.

6. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
довести до відома депозитарних установ, що здійснюють 
облік прав власності на цінні папери паперами ТОВ «БК 
«РЕСТАВРАЦІЯ» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 38864820), дане рішення.

7. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

8. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), Україн-
ській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний 
код юридичної особи 23152037) довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

9. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

10. Департаменту контрольно-правової роботи за-
безпечити відправлення копії цього рішення фондовим 
біржам, ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711), 
ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування догово-
рів на фінансових ринках» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 35917889).

11. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійній асоціації учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Асоціацію «Українські 
фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної осо-
би 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Біз-
несу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037).

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

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

14. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 01 вересня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про надання письмового погодження щодо набуття прямої істотної участі Чорному С.А. 
у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «ФОНДОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ» (код 
ЄДРПОУ 36469572)

прийнято рішення

2. Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ПАТ «АЙБОКС БАНК», код за ЄДРПОУ 21570492 (брокерська діяльність, дилерська 
діяльність, депозитарна діяльність, а саме: депозитарна діяльність депозитарної устано-
ви, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування)

прийнято рішення

3. Щодо анулювання ліцензій на провадження окремих видів професійної діяльності на 
фондовому ринку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (брокерська діяльність, дилерська діяльність, 
андеррайтинг, депозитарна діяльність, а саме: депозитарна діяльність депозитарної 
установи, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестування)

прийнято рішення

4. Щодо звіту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕС-
ТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СИНГУЛАРІТІ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«СВІТЛОЗАР»

прийнято рішення

5. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

прийнято рішення

6. Щодо зупинення торгівлі цінними паперами ТОВ «БК «РЕСТАВРАЦІЯ» на будь-якій фон-
довій біржі

прийнято рішення

7. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Торгово-
розважальний центр «СТАНІСЛАВ»

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства «Звенигородський сироробний комбінат», що пропонуються для приватного 
розміщення

прийнято рішення

9. Щодо скасування реєстрації випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської 
міської Ради 2014 року (серія Н)

прийнято рішення
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Звіт про базове відстеження результативності 
регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 10 березня 2016 року № 278 «Про 
затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяль-
ності з управління іпотечним покриттям», зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за 
№  486/28616.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 10 березня 2016 року № 278 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на ринку цінних паперів – діяль-
ності з управління іпотечним покриттям», зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 31 березня 2016 року за 
№  486/28616.

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

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

Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на ринку цінних паперів - діяльності з управління іпотеч-
ним покриттям, затверджених рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07 люто-
го 2012 року № 235, зареєстрованих у Міністерстві юс-
тиції України 28 лютого 2012 року за № 328/20641 (зі 
змінами) (далі – Ліцензійні умови) у відповідність до ви-
мог Закону України «Про ліцензування видів господар-
ської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIIІ, а також 
оптимізації, уніфікації, удосконалення окремих вимог, 
обов’язкових для виконання при провадженні профе-
сійної діяльності на ринку цінних паперів – діяльності з 
управління іпотечним покриттям, та врегулювання окре-
мих процедурних питань. 

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2016 по 01.09.2016.
5. Тип відстеження
Базове.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення базового відстеження результа-

тивності регуляторного акта було застосовано статис-
тичний метод шляхом аналізу наявної статистичної ін-
формації, а також метод аналізу пропозицій та зауважень 
від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, що надхо-
дили після опублікування в офіційному друкованому ви-
данні Комісії повідомлення про оприлюднення, та їх по-
дальшого аналізу.

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 із суб’єктів господарювання;

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

- 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 
здійснюють діяльність з управління іпотечним покрит-
тям. 

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

Виконання вимог регуляторного акту не потребує до-
даткових витрат фізичних, юридичних осіб та їх 
об’єднань.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Ко-
місії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. 

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

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

Прийняття зазначеного регуляторного акта сприяє:
удосконаленню та уніфікації нормативно-правової 

бази Комісії в частині вимог, обов’язкових для виконан-
ня при провадженні професійної діяльності на ринку 
цінних паперів – діяльності з управління іпотечним по-
криттям, а також врегулюванню окремих процедурних 
питань;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цін-
них паперів;

подальшому розвитку прозорого, ліквідного та 
конкурентно-спроможного фондового ринку.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 29 липня 2014 року № 971 «Про 
внесення змін до деяких нормативно-правових актів На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 вересня 
2014 року за № 1136/25913.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 29 липня 2014 року № 971 «Про 

внесення змін до деяких нормативно-правових актів На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18 вересня 
2014 року за № 1136/25913.
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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 деяких нормативно-правових актів Комісії 
у відповідність до Закону України «Про адміністративні 
послуги», зокрема в частині конкретизації переліку під-
став для прийняття рішення про повернення заяви та 
документів без розгляду, уточнення норм щодо оскар-
ження результату надання адміністративних послуг, а та-
кож з метою приведення у відповідність до законодав-
ства в частині визначення можливості обслуговування 
діяльності компанії з управління активами спеціалістами 
з бухгалтерського обліку, централізованою бухгалтерією 
або аудиторською фірмою.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2016 по 01.09.2016.
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.

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 300 юридичних осіб, а також на пайові та корпора-
тивні інвестиційні фонди, які здійснюють діяльність зі 
спільного інвестування.

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 на сьогодні поширюється на 
осіб, що здійснюють діяльність з управління активами ін-

ституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми) у кількості понад 300 юридичних осіб, а також на па-
йові та корпоративні інвестиційні фонди, які здійснюють 
діяльність зі спільного інвестування. З моменту створен-
ня ІСІ в Єдиному державному реєстрі інститутів спільно-
го інвестування (далі – Реєстр) зареєстровано понад 
2000 ІСІ. Ці дані отримані з ліцензійного реєстру Комісії 
та Реєстру.

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

Виконання вимог регуляторного акту не потребує до-
даткових витрат фізичних, юридичних осіб та їх 
об’єднань.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Ко-
місії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. 

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 відповідно до Закону України «Про адміні-
стративні послуги»;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цін-
них паперів;

підвищенню рівня державного регулювання та контр-
олю у цій сфері.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 29 липня 2014 року № 972 «Про 
затвердження Порядку розпорядження коштами, не 
сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування 
у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк 
до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільно-
го інвестування, що ліквідуються», зареєстроване в Мі-
ністерстві юстиції 24 грудня 2014 року за № 1631/26408.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 29 липня 2014 року № 972 «Про 

затвердження Порядку розпорядження коштами, не 
сплаченими учасникам інститутів спільного інвестування 
у зв’язку з непред’явленням ними в установлений строк 
до викупу належних їм цінних паперів інститутів спільно-
го інвестування, що ліквідуються», зареєстроване в Мі-
ністерстві юстиції 24 грудня 2014 року за № 1631/26408.

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 Положення про порядок депонування ко-
штів, несплачених учасникам (акціонерам) інститутів 
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спільного інвестування (пайових та корпоративних інвес-
тиційних фондів), що ліквідуються, в зв’язку з 
непред’явленням цими учасниками (акціонерами) до ви-
купу в установлений строк належних їм цінних паперів 
інститутів спільного інвестування, затвердженого рішен-
ням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 11.04.2006 року № 253, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 11.08.2006 року за № 972/12846 
(далі – Положення) у відповідність до Конституції Украї-
ни та законодавства України, зокрема до Закону України 
«Про інститути спільного інвестування».

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2016 по 01.09.2016.
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.

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 поширюється на компанії з управління 
активами, які здійснюють управління активами ІСІ, – по-
над 300 професійних учасників ринку цінних паперів, а 
також на пайові та корпоративні інвестиційні фонди, які 
здійснюють діяльність зі спільного інвестування. 

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 на сьогодні поширюється на 
осіб, що здійснюють діяльність з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми) у кількості понад 300 юридичних осіб, а також на па-
йові та корпоративні інвестиційні фонди, які здійснюють 
діяльність зі спільного інвестування. З моменту створен-
ня ІСІ в Єдиному державному реєстрі інститутів спільно-
го інвестування (далі – Реєстр) зареєстровано понад 

2000 ІСІ. Ці дані отримані з ліцензійного реєстру Комісії 
та Реєстру.

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 
регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Ко-
місії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. 

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 нормативно-правової бази Комісії у 

сфері спільного інвестування відповідно до законодав-
ства, зокрема, до Закону України «Про інститути спільно-
го інвестування»;

запобіганню порушенням законодавства на ринку цін-
них паперів;

забезпеченню захисту прав та законних інтересів 
учасників ІСІ, які не пред’явили до викупу належні їм цін-
ні папери ІСІ в установлений строк;

забезпеченню підвищення рівня доступу до інформа-
ції про порядок депонування та виплати задепонованих 
коштів для всіх учасників ліквідованих ІСІ.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 23 вересня 2014 року № 1247 «Про 
затвердження Змін до Положення про порядок оцінки 
вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних 
фондів інвестиційних компаній», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 13.10.2014 за №1233/26010.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 23 вересня 2014 року № 1247 «Про 

затвердження Змін до Положення про порядок оцінки 
вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних 
фондів інвестиційних компаній», зареєстроване в Мініс-
терстві юстиції України 13.10.2014 за № 1233/26010.

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 оцінки 
вартості чистих активів інвестиційних фондів і взаємних 
фондів інвестиційних компаній, затвердженого рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 18 березня 2002 року № 104, зареєстрованого у Мі-
ністерстві юстиції України 24 квітня 2002 року за 
№ 392/6680 (далі – Положення) Законам України від 
07.07.2011 року № 3610-VI «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо національних комісій, 
що здійснюють державне регулювання природних моно-
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полій, у сфері зв’язку та інформатизації, ринків цінних 
паперів і фінансових послуг» та від 15.04.2014 року 
№ 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих ак-
тів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2016 по 01.09.2016.
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.

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 поширюється на інвестиційні фонди та 
інвестиційні компанії, які були створені та здійснюють 
свою діяльність відповідно до Указу Президента України 
від 19 лютого 1994 року № 55/94 «Про інвестиційні фон-
ди та інвестиційні компанії», протягом строку, на який 
вони були створені. 

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 поширюється на інвестиційні фонди та 
інвестиційні компанії, які були створені та здійснюють 
свою діяльність відповідно до Указу Президента України 
від 19 лютого 1994 року № 55/94 «Про інвестиційні фон-
ди та інвестиційні компанії», протягом строку, на який 
вони були створені. 

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 
регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Ко-
місії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. 

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 методики визначення вартості чистих 

активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвести-
ційних компаній;

здійсненню моніторингу за діяльністю таких фондів;
забезпеченню єдиного підходу до визначення вартості 

чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів 
інвестиційних компаній;

забезпеченню захисту прав та законних інтересів 
учасників інвестиційних фондів і взаємних фондів інвес-
тиційних компаній;

отриманню достовірної інформації щодо визначення 
вартості чистих активів в розрахунку на один цінний па-
пір таких фондів.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 23 вересня 2014 року № 1248 «Про 
внесення змін до Положень про порядки реєстрації ви-
пуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду 
та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 
2014 року за № 1234/26011.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 23 вересня 2014 року № 1248 «Про 

внесення змін до Положень про порядки реєстрації ви-
пуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду 
та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск», 
зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 
2014 року за № 1234/26011.

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 Положень про порядки реєстрації 
випуску інвестиційних сертифікатів інвестиційного фонду 
та інвестиційної компанії та інформації про їх випуск, за-
тверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 15 січня 1998 року № 8 (далі – По-
ложення) Закону України від 07.07.2011 року № 3610-VI 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо національних комісій, що здійснюють державне ре-
гулювання природних монополій, у сфері зв’язку та інфор-
матизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг» та 
Закону України від 15.04.2014 року № 1206-VII «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення порядку відкриття бізнесу»,.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.08.2016 по 01.09.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.
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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.

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 поширюється на інвестиційні фонди та 
інвестиційні компанії, які були створені та здійснюють 
свою діяльність відповідно до Указу Президента України 
від 19 лютого 1994 року № 55/94 «Про інвестиційні фон-
ди та інвестиційні компанії», протягом строку, на який 
вони були створені. 

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 поширюється на інвестиційні фонди та 
інвестиційні компанії, які були створені та здійснюють 
свою діяльність відповідно до Указу Президента України 
від 19 лютого 1994 року № 55/94 «Про інвестиційні фон-
ди та інвестиційні компанії», протягом строку, на який 
вони були створені.

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

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додат-
кових витрат фізичних, юридичних осіб та їх об’єднань.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Ко-
місії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. 

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:
приведенню Положень у відповідність до вимог зако-

нодавства;
запобіганню порушенням законодавства на ринку цін-

них паперів;
покращенню позицій України в міжнародних рейтингах 

щодо інвестиційної привабливості економіки та легкості 
ведення бізнесу в нашій державі.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Звіт про повторне відстеження 
результативності регуляторного акта – 

Рішення Комісії від 23 вересня 2014 року № 1249 «Про 
затвердження Змін до Положення про порядок складан-
ня та розкриття інформації компаніями з управління ак-
тивами та особами, що здійснюють управління активами 
недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних 
документів до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 14 жовтня 2014 року за №1268/26045.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 23 вересня 2014 року № 1249 «Про 

затвердження Змін до Положення про порядок складан-
ня та розкриття інформації компаніями з управління ак-
тивами та особами, що здійснюють управління активами 
недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних 
документів до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 14 жовтня 2014 року за №1268/26045.

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

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

ложення про порядок складання та розкриття інформації 
компаніями з управління активами та особами, що здій-
снюють управління активами недержавних пенсійних 
фондів, та подання відповідних документів до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за-
твердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 № 1343 у 
відповідність до Положення про склад та розмір витрат, 
що відшкодовуються за рахунок активів інституту спіль-
ного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 
13.08.2013 року № 1468, в частині вимог щодо розкриття 
в звітності інформації щодо складу та структури витрат, 
що відшкодовуються за рахунок активів інституту спіль-
ного інвестування (далі - ІСІ) та Положення щодо пру-
денційних нормативів професійної діяльності на фондо-
вому ринку - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління актива-
ми), затвердженого рішенням Комісії від 09.01.2013 № 1, 
в частині виключення вимог щодо необхідності розкрит-
тя інформації щодо пруденційних нормативів, що засто-
совуються до ІСІ.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.09.2016 по 01.09.2016.
5. Тип відстеження
Повторне.
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6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження результатив-

ності регуляторного акта було застосовано статистичний ме-
тод шляхом аналізу наявної статистичної інформації.

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 300 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 300 юридичних осіб. Ці дані отримані з ліцензійно-
го реєстру Комісії.

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

Виконання вимог регуляторного акту не потребує до-
даткових витрат фізичних, юридичних осіб та їх 
об’єднань.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Ко-
місії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. 

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:
вдосконаленню системи подання звітності до Комісії в 

частині порядку подання щомісячної та щорічної звітнос-
ті компаніями з управління активами та порядку розкрит-
тя інформації; 

формуванню та забезпеченню реалізації єдиної дер-
жавної політики щодо розвитку та функціонування ринку 
цінних паперів в Україні, сприяння адаптації національ-
ного ринку цінних паперів до міжнародних стандартів;

захисту прав інвесторів шляхом застосування заходів 
щодо запобігання і припинення порушень законодавства 
на ринку цінних паперів, застосування санкцій за пору-
шення законодавства у межах своїх повноважень.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), та відповідно до По-
станови Господарського суду міста Києва від 
28.07.2014р. у справі №910/5911/14, що отримано від 
ліквідатора ЗАТ «Транснафта-Термінал», зупинено 
обіг акцій ЗАТ «Транснафта-Термінал» (код за ЄДРПОУ: 
32455482) – розпорядження №201-КФ-З від 01 ве-
ресня 2016 року.

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

«05» вересня 2016 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
01  вересня 2016 року №906, підпункту 2) пункту 4 гла-
ви 1 Розділу V Положення про порядок випуску обліга-
цій внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 29 квітня 2014 року №578, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 
року за №570/25347 (зі змінами), та відповідно до до-
кументів, наданих Київською міською радою, 01044,  
м. Київ, вул. Хрещатик, 36, код за ЄДРПОУ: 22883141, у 
зв’язку з прийняттям рішення про анулювання викупле-
них облігацій внутрішніх місцевих позик Київської місь-
кої Ради 2014 року (серія Н), скасовано реєстрацію ви-
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пуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської 
міської Ради 2014 року. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської 
міської ради від 30 вересня 2014 року №01/1-І-2014, 
дата видачі: 09 грудня 2014 року, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 02-КФ-С-ОВМП від 01 ве-
ресня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами та доповненнями), та відповід-
но до документів, наданих ПАТ «Реом» (65003, м.Одеса, 
вул. Отамана Головатого, 84 код за ЄДРПОУ: 14312105) 
на відновлення обігу акцій, відновлено обіг акцій 
ПАТ  «Реом» – розпорядження №4-КФ-ВО від 02 ве-
ресня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту спільного інвестування 

та регулювання діяльності інституційних інвесторів, 
відповідно до пункту 5 розділу V Положення про по-
рядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів ін-
ституту спільного інвестування, затвердженого рішен-
ням Комісії від 30.07.2013 №1338, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.08.2013 за 
№1475/24007, рішення Комісії № 901 від 01.09.2016, 
звіту про досягнення мінімального обсягу активів ЗА-
КРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО 
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «СИНГУЛАРІ-
ТІ» (код ЄДРІСІ - 23300383) та додаткових документів, 
наданих ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«СВІТЛОЗАР» (ідентифікаційний код юридичної особи 
- 38005398), визнано ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «СИНГУЛАРІТІ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «СВІТЛОЗАР» таким, що відпові-
дає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайо-
вого фонду – розпорядження № 0308-СІ від 
02 вересня 2016 року.

02.09.2016 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
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КСГ БАНК». Код за ЄДРПОУ: 19364584. Місце-
знаходження: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6. Міжміський код, теле-
фон, факс: 044/ 2079007. Електронна поштова адреса: stockmarket@
ksgbank.com.ua Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.ksgbank.com.ua. 
Вид особливої інформації: відомості про припинення емітента шляхом лік-
відації за рішенням вищого органу емітента.

31.08.2016р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд га-
рантування) повідомив, що відповідно до рішення Правління Національного 
банку України від 30 серпня 2016 року № 239-рш/БТ «Про відкликання банків-
ської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КСГ БАНК» (далі – ПАТ «КСГ БАНК) виконавчою дирекцією Фонду гаранту-
вання прийнято рішення від 30 серпня 2016 року №1656, «Про початок про-
цедури ліквідації ПАТ «КСГ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора 
банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації  
ПАТ «КСГ БАНК» з 31 серпня 2016 року до 30 серпня 2018 року включно.

Виплати відшкодувань вкладникам здійснюватимуться в розмірі вкла-
ду, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури ліквідації 
банку, але не більше 200 тисяч гривень.

Вимоги кредиторів прийматимуться протягом 30 днів з дня опубліку-
вання в газеті «Голос України» оголошення про початок процедури лікві-
дації ПАТ «КСГ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку за 
адресою: 01034, вул. Прорізна, буд. 6, м. Київ, та  будуть задоволені від-
повідно до реєстру акцептованих вимог кредиторiв Банку.

За даними рiчної фiнансової звiтностi, пiдтвердженої аудиторським ви-
сновком (звітом), станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року вартiсть чис-
тих активiв ПАТ «КСГ БАНК» склала 449 363 тис. грн.; сума зобов'язань – 
243 320 тис. грн.; розмiр власного капiталу – 206 043 тис. грн..

Задоволення вимог кредиторів здійснюватиметься за рахунок коштів, 
одержаних в результаті ліквідації та реалізації майна банку, в черговості, 
що передбачена частиною першою статті 52 Закону України «Про систему 
гарантування вкладiв фiзичних осiб».

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

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
на ліквідацію ПАТ «КСГ БАНК» Т.М.Горбатюк 01.09.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-

ВАРИСТВО «КСГ БАНК». Код за ЄДРПОУ: 19364584. Місцезнахо-
дження: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, буд. 6. Міжміський код, телефон, факс: 
044/ 2079007. Електронна поштова адреса: stockmarket@ksgbank.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.ksgbank.com.ua. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

31.08.2016р. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд га-
рантування) повідомив, що відповідно до рішення Правління Національного 
банку України від 30 серпня 2016 року № 239-рш/БТ «Про відкликання банків-
ської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КСГ БАНК» (далі – ПАТ «КСГ БАНК) виконавчою дирекцією Фонду гаранту-
вання прийнято рішення від 30 серпня 2016 року №1656, «Про початок про-
цедури ліквідації ПАТ «КСГ БАНК» та делегування повноважень ліквідатора 
банку». Згідно з зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації  
ПАТ «КСГ БАНК» з 31 серпня 2016 року до 30 серпня 2018 року включно, 
призначено уповноважену особу Фонду гарантування та делеговано всі по-
вноваження ліквідатора ПАТ «КСГ БАНК», визначені, зокрема, статтями 37, 
38, 47-52, 521, 53 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 
(далі - Закон), в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реаліза-
цією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в 
частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з пи-
тань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження про-
цедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання 
неплатоспроможності банків Горбатюк Тетяні Миколаївні строком на два роки 
з 31 серпня 2016 року до 30 серпня 2018 року включно. Горбатюк Т.М.  (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано) часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Інші посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: провідний про-
фесіонал з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запро-
вадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту 
врегулювання неплатоспроможності банків Фонду гарантування; заступник 
керівника ТОВ АФ «Актив-Аудит».

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

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів Фізичних осіб 
на ліквідацію ПАТ «КСГ БАНК» Т.М.Горбатюк 01.09.2016
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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення  загальних зборів акціонерів
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІ-
ЯМИ "ДЕМОС"

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа В.І. Леніна, 1.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИ-
МИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДЕМОС" повідомляє про проведення загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 7 жовтня 2016 року об 11:00 годині за ад-
ресою: м. Дніпро, площа В.І. Леніна (перейменована в площу Героїв
Майдану), буд. 1, офіс 156. Реєстрація учасників зборів буде відбувати-
ся з 10:00 до 10:55 за адресою: м. Дніпро, площа В.І. Леніна (площа Ге-
роїв Майдану), буд. 1, офіс 156. Реєстрація акціонерів та їх представників
для участі у загальних зборах відбуватиметься  відповідно до переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3
(три) робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто ста-
ном на 3 жовтня 2016 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів -
відповідним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує осо-
бу. До дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами,
що стосуються питань порядку денного загальних зборів, акціонери ма-
ють можливість за адресою: м. Дніпро, площа В.І. Леніна (площа Героїв
Майдану), буд. 1, офіс 156, у робочі дні з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з
13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх
проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами зборів: голова ліквідаційної комісії ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИ-
ЦІЯМИ "ДЕМОС" Салатюк Дмитро Васильович. Адреса власного веб-сай-
ту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМ-
НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДЕМОС", на якому розміщена інформація з про-
ектом  рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - 14282611.infosite.com.ua.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів) 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів .
3. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕС-
ТИЦІЯМИ "ДЕМОС".

4. Вирішення інших питань, повязаних з проведенням ліквідаційної
процедури ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДЕМОС".

Голова ліквідаційної комісії 
ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕМОС" Салатюк Д.В.

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» (код за ЄДРПОу 30898448, 

місцезнаходження: 84440, Донецька область, Лиманський (Красноли-
манський) район, село Терни, вулиця Центральна (50 років Жовтня))!

Повідомляємо персонально Вас про проведення позачергових загальних 
зборів (надалі «збори»), які відбудуться 07 жовтня 2016 р. об 14 год. 00 хв. 
за місцезнаходженням Товариства (приміщення актового залу).

Реєстрація акціонерів відбудеться за адресою місцезнаходження Товари-
ства з 12.00 (час початку) до 13.45 (час закінчення) у день проведення зборів. 

Для участі у зборах кожному з Вас необхідно мати при собі документ, 
що засвідчує особу (надає змогу ідентифікувати акціонера (його представ-
ника)), а у разі участі представника акціонера − також документів, що під-
тверджують повноваження представника на участь у зборах, оформлені 
відповідно до Законодавства України. 

Кожен з Вас має можливість ознайомитися з проектами матеріалів та до-
кументами, у тому числі проектом договору про викуп товариством акцій від-
повідно до законодавства та іншими необхідними документами, та, у тому 
числі, проектами рішень зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі 
дні (з понеділка по п’ятницю) з 8.00 до 15.00, каб. директора, та у день прове-
дення зборів - у місці проведення зборів. Особа, відповідальна за здійснення 
необхідних заходів щодо скликання зборів та посадова особа, відповідальна 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами), необхідни-
ми для прийняття рішень з питань проекту порядку денного/порядку денного 
зборів - директор Черкашин В.І. Телефон для довідок: (06261) 4-11-80. 

Кожен з Вас (акціонерів), у письмовій формі та з дотриманням вимог зако-
нодавства та з врахуванням вимог Статуту й внутрішніх документів Товари-
ства, має право внести пропозиції та/або зміни щодо питань, включених до 
проекту порядку денного/порядку денного зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кіль-
кісного складу кожного з органів, та проекти рішень з цих питань, не пізніше ніж 
за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів 
товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 
03 жовтня 2016 року (станом на 24 годину). 

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

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, включених до проекту порядку денного (Проект 
порядку денного/Порядок денний), що виносяться на голосування:

1. Визначення кількісного складу та обрання членів лічильної комісії, 
прийняття рішення про припинення повноважень складу лічильної комісії.

2. Обрання голови зборів.
3. Обрання секретаря зборів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів (порядку голо-

сування та прийняття рішень на зборах, затвердження регламенту роботи 
зборів).

5. Прийняття та затвердження рішення про зміну типу товариства (з пу-
блічного на приватне).

6. Прийняття рішення про зміну найменування (назви) акціонерного то-
вариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНІВСЬКЕ» 
на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНІВСЬКЕ» (повне), та з 
ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ» на ПРАТ «ТЕРНІВСЬКЕ» (скорочене).

7. Про зміну місцезнаходження.
8. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статуту (уста-

новчого документу) Товариства, пов'язаних зі зміною типа, найменування 
(назви), місцезнаходження, змін до предмету діяльності та відповідно мож-
ливих змін до видів діяльності які здійснюються Товариством та іншими змі-
нами, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», виконанням інших ви-
мог законодавства, та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.

9. Визначення особи, уповноваженої на підписання Статуту в новій ре-
дакції та надання повноважень щодо здійснення всіх необхідних дій для 
проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що ви-
кладений в новій редакції, та внесення змін та доповнень до відомостей 
Товариства які містяться в ЄДРПОУ, у т.ч. відомостей щодо зміни місцезна-
ходження, інших встановлених законодавством відомостей.

10. Внесення та затвердження змін і доповнень до внутрішніх нормативних 
документів Товариства, що передбачено внесенням та затвердженням змін і 
доповнень у Статут Товариства та затвердженням його у новій редакції, шля-
хом викладення їх у новій редакції, а саме Положень: «Про загальні збори»; 
«Про Наглядову раду»; «Про Виконавчий орган»; «Про Ревізійну комісію». 

11. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх норма-
тивних документів (Положень) Товариства у новій редакції.

12. Про скасування рішення про прийняття та відповідно скасування 
«Кодексу корпоративного управління Товариства».

13. Про скасування Положення «Про інформаційну політику».
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голо-

ви та членів наглядової ради (відкликання). Припинення дії договору/ів, 
укладеному/них між головою та членами наглядової ради та Товариством.

15. Визначення кількісного складу наглядової ради. 
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. голови. 
17. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/чле-

ном наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, 
яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом наглядо-
вої ради з боку Товариства.

18. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови 
та членів Ревізійної комісії (відкликання). Припинення дії договору/ів, укла-
деному/них між головою та членами Ревізійної комісії та Товариством.

19. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. голови. 
21. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою/чле-

ном Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди. Обрання осо-
би, яка уповноважується на підписання договорів з головою/членом Реві-
зійної комісії з боку Товариства.

22. Визначення дати набуття повноважень органів та посадових осіб 
Товариства, підтвердження дії рішень, прийнятих на загальних зборах, які 
відбулися 15.04.2016р. відповідно до нової редакції Статуту Товариства.

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ про обслуговування рахун-
ка в цінних паперах від власного імені, при визначенні кворуму та ГОЛО-
СУВАННІ на загальних зборах акціонерів ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ! З 
питань укладення відповідних договорів звертатися до депозитарної уста-
нови ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКІЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК» за адресою: 04070, м. Київ,вул. Андріївська, буд. 4: 
(044) 231-71-80.

Наглядова рада ПАТ «ТЕРНІВСЬКЕ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
УНIВЕРМАГ"

2. Код за ЄДРПОУ 01562349
3. Місцезнаходження 40030, Сумська обл., м. Суми, 

Покровська площа, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0542) 223515, (0542) 223515
5. Електронна поштова адреса zat_01562349@aft.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://01562349.emitents.org

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
В ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 

УНIВЕРМАГ» (надалi - Товариство), вiдбулися змiни в складi посадових 
осiб емiтента, а саме: згiдно наказу Директора №50-ос вiд 31.08.2016 
звiльнено 31.08.2016 головного бухгалтера Богочарову Тетяну Петрiвну 

(згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано) згiдно 
ст.38 КЗпП України. На зазначенiй посадi посадова особа перебувала – 
8 рокiв 10 мiсяцiв. Посадова особа часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. 

В ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
УНIВЕРМАГ» (надалi - Товариство), вiдбулися змiни в складi посадових осiб 
емiтента, а саме: згiдно наказу Директора №51-ос вiд 31.08.2016 призначено 
з 01.09.2016 на посаду головного бухгалтера Тесленка Володимира 
Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не 
надано). Посадову особу призначено безстроково. Протягом останнiх п’яти 
рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: з 01.06.2004 року по 
08.06.2016– iнженер-програмiст ПрАТ «Центральний унiвермаг». Посадова 
особа часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

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

2. Найменування посади Черних Надiя Володимирiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.09.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНIВЕРМАГ”
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ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення  загальних зборів акціонерів
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІ-
ЯМИ "ДЕМОС"

Місцезнаходження: 49000, м. Дніпро, площа В.І. Леніна, 1.
Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИ-
МИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДЕМОС" повідомляє про проведення загальних збо-
рів акціонерів, які відбудуться 7 жовтня 2016 року об 11:00 годині за ад-
ресою: м. Дніпро, площа В.І. Леніна (перейменована в площу Героїв
Майдану), буд. 1, офіс 156. Реєстрація учасників зборів буде відбувати-
ся з 10:00 до 10:55 за адресою: м. Дніпро, площа В.І. Леніна (площа Ге-
роїв Майдану), буд. 1, офіс 156. Реєстрація акціонерів та їх представників
для участі у загальних зборах відбуватиметься  відповідно до переліку ак-
ціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному за 3
(три) робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто ста-
ном на 3 жовтня 2016 року. Для участі у зборах акціонерам необхідно ма-
ти при собі документ, що посвідчує особу, для представників акціонерів -
відповідним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує осо-
бу. До дати проведення загальних зборів ознайомитись з документами,
що стосуються питань порядку денного загальних зборів, акціонери ма-
ють можливість за адресою: м. Дніпро, площа В.І. Леніна (площа Героїв
Майдану), буд. 1, офіс 156, у робочі дні з 9:00 до 18:00 (обідня перерва з
13:00 до 14:00), а в день проведення загальних зборів - також у місці їх
проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з матеріалами зборів: голова ліквідаційної комісії ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИ-
ЦІЯМИ "ДЕМОС" Салатюк Дмитро Васильович. Адреса власного веб-сай-
ту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМ-
НИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДЕМОС", на якому розміщена інформація з про-
ектом  рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного - 14282611.infosite.com.ua.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів) 

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів .
3. Про затвердження проміжного ліквідаційного балансу ПРИВАТНО-

ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕС-
ТИЦІЯМИ "ДЕМОС".

4. Вирішення інших питань, повязаних з проведенням ліквідаційної
процедури ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНІЯ З
ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ДЕМОС".

Голова ліквідаційної комісії 
ПрАТ "КОМПАНІЯ З ІІ "ДЕМОС" Салатюк Д.В.

1. Загальні відомості:
1.Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «МЕГА-
ГАРАНТ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30035289
4. Місцезнаходження емітента: 61022, м. Харків, вул. Сумська, буд. 39
5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 719-68-22
6.Електронна поштова адреса емітента: info@megagarant.com
7.Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://megagarant.com
8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Рiшенням Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «МЕГА-ГАРАНТ» (далі - ПАТ «СК «МЕГА – ГАРАНТ») 
(протокол №60 вiд «01» вересня 2016 року) припиненi повноваження Бойко 
Тетяни Вiкторiвни як члена Правлiння ПАТ «СК «МЕГА – ГАРАНТ» за її заявою. 
Бойко Тетяна Вікторівна обiймала посаду Члена Правлiння ПАТ «СК «МЕГА 
–ГАРАНТ» з 20 травня 2013 року (протокол Наглядової ради ПАТ «СК «МЕГА 
– ГАРАНТ» №29 вiд 20.05.2013 року), судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, не володiє часткою у статутному капiталi ПАТ «СК «МЕГА – ГА-
РАНТ», згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала.

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

Голова Правління  Онопко Андрій Сергійович 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КИїВГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03346331
3. Місцезнаходження м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 4-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 0444950404 0444987306
5. Електронна поштова адреса press@kyivgaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://kyivgaz.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів
ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київгаз» рішен-
ня про виплату дивідендів: 17 серпня 2016 року.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів 19 вересня 2016 року.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів за 2013 та 2014 рік становить 2837300 (два мільйони ві-
сімсот тридцять сім тисяч триста гривень) 00 коп.

Строк виплати дивідендів: шість місяців з дня прийняття рішення За-
гальними зборами Товариства – до 17.02.2017 року.

Спосіб виплати дивідендів: безпосередньо акціонерам.
Порядок виплати дивідендів: виплата усієї суми дивідендів у повному 

обсязі всім особам, що мають право на отримання дивідендів.
ІІІ. Підпис

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

2. Найменування посади
Голова правління

_______ 
(підпис)

Горовий Сергій Олександрович
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.09.2016

(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «КИїВГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 03346331
3. Місцезнаходження м. Київ, вул. Кіквідзе, буд. 4-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 0444950404 0444987306
5. Електронна поштова адреса press@kyivgaz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ІІ. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «Київгаз» від 02 вересня 2016 

року (протокол від 02.09.2016 року) члена Наглядової ради Коваленка Ми-
колу Михайловича (фізична особа не дала згоди на розкриття паспортних 
даних) обрано з 02.09.2016 р. Головою Наглядової ради ПАТ «Київгаз». 
Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Строк, на 
який обрано особу – на строк, передбачений Законом України «Про акціо-
нерні товариства». Посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: 09.1999 - 08.2015 - директор ПрАТ «Глосар»; 08.2015 - по теперіш-
ній час - заступник Генерального директора ПрАТ «Компанія Київенерго-
холдинг».

Обрання на посаду Голови Наглядової ради відбулося у зв’язку з 
обранням з 17.08.2016 року нового складу Наглядової ради Товари-
ства.

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

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

2. Найменування посади
Голова правління

_______ 
(підпис)

Горовий Сергій Олександрович
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 02.09.2016 

(дата)

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

(044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИїВ-
УНІВЕРСАЛ» (код ЄДРПОУ 20571503, адреса місцезнаходження: 
Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 21) повідомляє про проведення 
Позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 вересня 
2016 року за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 21, 
актова зала. Реєстрація акціонерів відбудеться з 14-30 до 15-00 в той же 
день за місцем проведення зборів. Початок зборів о 15-00. Дата складан-
ня переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, на 24 годину 
16 вересня 2016 року.

Порядок денний 
(порядок питань, які виносяться на голосування):

1. Обрання та затвердження складу лічильної комісії позачергових За-
гальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «Обрано лічильну комісію у складі Шматко Надія 
Василівна (голова комісії) та Папка Алла Леонідівна та Манишина Лідія 
Петрівна (члени комісії)»

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборах акці-
онерів.

Проект рішення: «Обрано головою Зборів – Штанько Володимира 
Дем’яновича та секретарем Зборів – Олійника Василя Михайловича»

3. Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів.

Проект рішення: «Встановити час для виступу доповідачам до 
10  хвилин, виступаючим – до 3 хвилин, відповіді на запитання – до 
5  хвилин. Збори проводити без перерви. Голосування по всім питанням 
порядку денного проводити закрито –бюлетенями»

4. Про порядок затвердження бюлетенів для голосування на позачер-
гових Загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити порядок затвердження бюлетенів для 
голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів.

5. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину , а саме щодо укладання договору поруки в якості майнового 
поручителя з ТОВ «ВАРТІС», юридична особа згідно з Єдиним держав-
ним реєстром юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців України, 
ідентифікаційний код 34350636, місцезнаходження за адресою: 08132, 
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 21, 
корпус В, пов.1, в якості Боржника, ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-
РИСТВОМ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», юридична особа згідно з 
Єдиним державним реєстром юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців 
України, ідентифікаційний код 24432974, місцезнаходження за адресою: 
50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок 1, в якості Кредитора та 
ПрАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ», в якості Поручителя виконання належного 
зобов’язання Боржника взятих на себе зобов’язань по оплаті отриманого 
від Кредитора Товару в межах суми 55 000 000 (п’ятдесят п’ять мільйонів 
гривень) з ПДВ.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення значного правочину, а 
саме щодо укладання договору поруки в якості майнового поручителя з 
ТОВ «ВАРТІС», юридична особа згідно з Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців України, ідентифікаційний 
код 34350636, місцезнаходження за адресою: 08132, Київська обл., 
Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 21, корпус В, пов.1, 
в якості Боржника, ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АРСЕ-
ЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», юридична особа згідно з Єдиним державним 
реєстром юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців України ідентифі-
каційний код 24432974, місцезнаходження за адресою: 50095, м. Кривий 
Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок 1, в якості Кредитора, та ПрАТ «КИЇВУНІ-
ВЕРСАЛ», в якості Поручителя виконання належного зобов’язання Борж-

ника взятих на себе зобов’язань по оплаті отриманого від Кредитора То-
вару в межах суми 55 000 000 (п’ятдесят п’ять мільйонів гривень) з 
ПДВ.»

6. Про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 
правочину щодо передачі в іпотеку/заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНО-
МУ ТОВАРИСТВУ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», юридична особа 
згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб ті фізичних осіб-
підприємців України, ідентифікаційний код 24432974, місцезнаходження 
за адресою: 50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок 1, нерухо-
мого майна ПрАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ» - 50 нежилих приміщень та споруд 
загальною площею 19392,00 кв.м., розташований за адресою: Київська 
область, Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, 
будинок 21, на суму предмету іпотеки 76 187 280 (сімдесят шість мільйо-
нів сто вісімдесят сім тисяч двісті вісімдесят) гривень 00 копійок з ПДВ, 
63 489 400 гривень 00 копійок без ПДВ, ПДВ – 12 697 880 гривень 00 ко-
пійок.

Проект рішення: «Надати згоду на вчинення значного правочину 
щодо передачі в іпотеку/заставу ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВА-
РИСТВУ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ», юридична особа згідно з Єди-
ним державним реєстром юридичних осіб ті фізичних осіб-підприємців 
України, ідентифікаційний код 24432974, місцезнаходження за адресою: 
50095, м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, будинок 1, нерухомого майна 
ПрАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ», - 50 нежилих приміщень та споруд загальною 
площею 19392,00 кв.м., розташований за адресою: Київська область, 
Києво-Святошинський район, місто Вишневе, вулиця Київська, буди-
нок 21 на суму предмету іпотеки 76 187 280 (сімдесят шість мільйонів сто 
вісімдесят сім тисяч двісті вісімдесят) гривень 00 копійок з ПДВ, 63 489 
400 гривень 00 копійок без ПДВ, ПДВ – 12 697 880 гривень 00 копійок.»

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення пра-
вочинів, щодо яких є заінтересованість.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення правочинів, 
щодо яких є заінтересованість.»

8. Про надання Голові правління ПрАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ» повнова-
жень на укладання від імені ПрАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ» правочинів, зазна-
чених у пунктах 5,6,7 порядку денного, із визначенням умов таких право-
чинів на власний розсуд Голови Правління, та з правом делегування ним 
(на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо визначення 
умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності.

Проект рішення: «Наданти Голові правління ПрАТ «КИЇВУНІВЕР-
САЛ» повноважень на укладання від імені ПрАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ» пра-
вочинів, зазначених у пунктах 4,5,6 порядку денного, із визначенням умов 
таких правочинів на власний розсуд Голови Правління, та з правом деле-
гування ним (на час його відсутності) цих повноважень, у тому числі щодо 
визначення умов таких правочинів, іншій особі на підставі довіреності.»

З матеріалами під час підготовки до загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проек-
тами рішень з питань, що виносяться на голосування, можна ознайо-
миться за місцезнаходженням товариства: Київська обл., м. Вишневе, 
вул. вул. Київська, 21, приймальня, у робочі дні ( з понеділка по п’ятницю) 
з 1000 до 1600 та в день проведення зборів за місцем проведення зборів 
(до початку зборів) у відповідальної особи – менеджера по економіці 
Олійника В.М. та на сайті ПрАТ «КИЇВУНІВЕРСАЛ»: shvd44@mail.ru

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – доручення, 
оформлене у встановленому порядку.

Довідки за телефоном: (044) 495-03-03, (04598) 5-04-96, ПрАТ «КИЇВ-
УНІВЕРСАЛ» (Емітент)

Наглядова Рада
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Відповідно до вимог частини 8 статті 38 Закону України «Про акціонерні то-
вариства» Товариство повідомляє про внесення змін до проекту порядку денно-
го позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 15 вересня 2016 р.

Пропозицією акціонера АТ «ОПЗ» – фізичної особи, який володіє 8415 
штуками простих іменних акцій АТ «ОПЗ», що становить 0,001054% статут-
ного капіталу товариства, запропоновано проект порядку денного позачер-
гових загальних зборів акціонерів Товариства від 15 вересня 2016 р. допо-
внити наступними питаннями:

14. Схвалення правочинів, укладених Товариством з травня по вере-
сень 2016 року включно. 

15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів.

Відповідно до вимог частини 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні 
товариства» рішенням Наглядової ради від 31.08.2016 р. зазначені пропо-
зиції включені до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
та затверджено порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства від 15 вересня 2016 р.:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Това-
риства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання Голови позачергових загальних зборів Товариства.
3. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2015 рік та прийняття 

рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2015 рік, прийняття 

рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної 
комісії Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за підсумками роботи у 

2015 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів за резуль-
татами діяльності Товариства у 2015 році.

8. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів 

Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з члена-
ми Наглядової ради.

12. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в 
новій редакції.

13. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства.
14. Схвалення правочинів, укладених Товариством з травня по вере-

сень 2016 року включно. 
15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-

чних правочинів.
Правління АТ «ОПЗ»

До уваги акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» 
(надалі – Товариство) (ЄДРПОУ 00206539)!

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство 
«ПАС І КО»

2. Код за ЄДРПОУ 24727853
3. Місцезнаходження: вул.Ярославів Вал, буд.30/18, м.Київ, 01034
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 4510008, (044) 4510008
5. Електронна поштова адреса pas_ik@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття 
Інформації www.pasko.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

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

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
01.09.2016р. ПрАТ «ПАС І КО» отримало повідомлення від акціонера, у 

зв’язку з чим: 
- частка акціонера – юридичної особи Виробниче ремонтно-будівельне 

об’єднання молодіжних житлових комплексів «БУДІНТЕР», код ЄДРПОУ 
16477595 зменшилась з 1000 штук акцій (50% статутного капіталу) до 
0 штук акцій (0% статутного капіталу);

- частка акціонера – фізичної особи збільшилась з 0 штук акцій (0% 
статутного капіталу) до 1000 штук акцій (50% статутного капіталу);

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

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

2. Генеральний директор Щербінін Олександр Володимирович
01.09.2016

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПАС І КО»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЖАГЛОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ 01238979
3. Місцезнаходження 50026 м. Кривий Ріг проспект 

Південний,1а
4. Міжміський код, телефон та факс (056)493-41-02 (056)493-41-05
5. Електронна поштова адреса N.Zolotykh@kas.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://01238979.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
01.09.2016 року закінчується термін повноважень Члена Правління Това-

риства Довгаль Ірини Миколаївни (паспорт АЕ 036170, виданий Інгулецьким 
РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровської області 12.10.1995 
року, ідентифікаційний номер 2636307126), яка згідно Рішення Наглядової 
Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» 
(Протокол від 02.09.2015 року) була обрана Членом Правління та перебувала 

на цій посаді з 02.09.2015 року по 01.09.2016 року (включно). Освіта вища. 
Довгаль Ірина Миколаївна не володіє часткою в статутному капіталі Товари-
ства, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 

Рішенням Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (Протокол від 01.09.2016 року) з 02.09.2016 
року подовжено термін повноважень (обрано) Члена Правління Довгаль Іри-
ни Миколаївни (паспорт АЕ 036170, виданий Інгулецьким РВ Криворізького 
МУ УМВС України в Дніпропетровської області 12.10.1995 року, ідентифіка-
ційний номер 2636307126) на термін з 02.09.2016 до 02.09.2017 року (включ-
но) та наділено її повноваженнями Члена Правління Товариства згідно Ста-
туту. Довгаль Ірина Миколаївна має вищу освіту, не володіє часткою в 
статутному капіталі Товариства, не має непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини. Довгаль Ірина Миколаївна обіймала наступні посади на 
протязі останіх п'яти років: з 09.10.2009 року по теперешній час працює ди-
ректором з економічних та фінансових питань ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (код ЄДРПОУ 01238979, місто 
Кривий Ріг, проспект Південний, 1а) та була Членом Правління Товариства з 
02.09.2014 по 01.09.2016 року (включно). 

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 Салогуб О.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.09.01
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«АПЕКС-БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 36482677
3. Місцезнаходження 01014, м. Київ, вул. Печерська, 

буд. 2/16
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-61-84 (044) 224-61-84
5. Електронна поштова адреса apeks@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.apeksbank.com.ua/uk/
korporativnoe_upravlenie.html 

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рішення: 30.08.2016 Спостережна рада ПАТ «АПЕКС-

БАНК» прийняла рiшення: 1. Надати згоду на вчинення правочину, щодо 
вчинення якого є заiнтересованiсть, а саме: договору вiдступлення права 
вимоги грошових зобов’язань в розмiрi 41 622 332,15 грн. (заборгованiсть 

по простроченiй сумi кредиту – 34 320 932,26 грн., заборгованiсть по на-
рахованим та простроченим процентам – 3 072 968,41 грн., пеня та штраф 
- 4 228 431,48 грн.) за Кредитним договором № ЮКЛ/220312/1 вiд 
22.03.2012р., який укладений мiж ПАТ «АПЕКС-БАНК» та ТОВ «ЛОТУРЕ-
АГРО» (код ЄДРПОУ 34287465) разом з усiма пов’язаними правами 
(вiдступлення за забезпечувальними договорами) на користь Кузнєцова 
Євгена Едуардовича, РНОКПП 2654501634, за цiною, що становить обсяг 
заборгованостi та складає 41 622 332,15 грн. вiдповiдно до умов наданого 
проекту правочину.

2. Уповноважити в.о. Голови Правлiння ПАТ «АПЕКС-БАНК» Кабана 
В.В. на укладання з Кузнєцовим Євгеном Едуардовичем, РНОКПП 
2654501634, договору вiдступлення права вимоги грошових зобов’язань.

Сума коштiв, що є предметом правочину: 41 622 тис.грн.;
Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2015): 

639414 тис. грн..; Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв ПАТ «АПЕКС-БАНК» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (2015): 6,51%.

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 Кабан Вiктор Васильович
виконуючий обов`язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.09.2016
(дата)

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АПЕКС-БАНК 19
2. ПАТ ЗАВОД БУДІВЕЛЬНО-ОПОРЯДЖУВАЛЬНИХ МАШИН 17
3. ПАТ КИЇВГАЗ 15
4. ПАТ КИЇВГАЗ 15
5. ПРАТ КИЇВУНІВЕРСАЛ 17
6. ПРАТ КОМПАНІЯ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «ДЕМОС» 15
7. ПРАТ КРАСНОАРМIЙСЬКЕ АВТОПIДПРИЄМСТВО 

«УКРБУД»
19

8. ПРАТ КРИВОРІЖАГЛОБУД 18
9. ПАТ КСГ БАНК 13

10. ПАТ КСГ БАНК 13
11. ПАТ МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД 16
12. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД 18
13. ПРАТ ПАС І КО 18
14. ПАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ГАРАНТ» 15
15. ПАТ ТЕРНІВСЬКЕ 14
16. ПРАТ УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ 16
17. ПРАТ ФРОСТ 16
18. ПРАТ ФРОСТ 16
19. ПРАТ ЦЕНТРАЛЬНИЙ УНІВЕРМАГ 14

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 

ТОВАРИСТВО 
«КРАСНОАРМIЙСЬКЕ 
АВТОПIДПРИЄМСТВО 
«УКРБУД»

2. Код за ЄДРПОУ 01236070
3. Місцезнаходження 85300, Донецька обл., м. Покровськ, 

вул. Днiпропетровська, буд. 31
4. Міжміський код, телефон та факс (06239) 2-04-87 (06239) 2-04-87
5. Електронна поштова адреса office@ap-ukrbud.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ukrstroy.prat.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження голови Наглядової ради Головiна Вiктора Пе-

тровича (паспорт ВВ № 432718 виданий 11.05.1998р. Київським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй обл.) на пiдставi рiшення позачергових загаль-
них зборiв товариства (Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.) у зв'язку з достроко-
вим припиненням повноважень. Посадова особа акцiями товариства не 
володiє. Посадова особа обiймала дану посаду з 24.04.2014 р. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Падалки Iнни Василiвни 
(паспорт ВВ № 223109 виданий 27.01.1998р. Червоногвардiйським РВ 
Макiївського МУ УМВС України в Донецькiй обл.) на пiдставi рiшення позачер-
гових загальних зборiв товариства (Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.) у зв'язку з 
достроковим припиненням повноважень. Посадова особа акцiями товариства 
не володiє. Посадова особа обiймала дану посаду з 24.04.2014 р. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Припинено повноваження члена Наглядової ради Кушки Лiлiї Борисiвни 
(паспорт ВС № 381268 виданий 21.09.2000р. Гiрницьким РВ УМВС України 
в м. Макiївцi) на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв товари-
ства (Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.) у зв'язку з достроковим припиненням 
повноважень. Посадова особа акцiями товариства не володiє. Посадова 

особа обiймала дану посаду з 24.04.2014 р. Посадова особа непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано на посаду голови Наглядової ради Ачкасова Дениса Володимиро-
вича (паспорт ВА № 496299 виданий 07.10.1996 р. Київським РВ ДМУ ГУМВС 
України в Донецькiй обл.) на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв 
товариства (Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.) та рiшення Наглядової ради (Про-
токол б/н вiд 30.08.2016р.). Особу обрано на 3 роки. Особа акцiями товариства 
не володiє. До обрання займала посаду заступника начальника вiддiлу з 
органiзацiї роботи автомобiльного транспорту ПрАТ «ДМЗ». Особа обрана на 
посаду як представник акцiонера ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178, 
мiсцезнаходження 83062, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Iвана Ткачен-
ка, б.122, розмiр пакета акцiй акцiонера 99,976452%. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Головiна Вiктора Петровича (пас-
порт ВВ № 432718 виданий 11.05.1998р. Київським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй обл.) на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв товариства 
(Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.). Посадова особа акцiями товариства не володiє. 
Посадову особу призначено на 3 роки. До призначення особа займала посади: 
директор Центральної автобази ПрАТ «ДМЗ», голова Наглядової ради. Особа 
обрана на посаду як представник акцiонера ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 
30939178, мiсцезнаходження 83062, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Iвана Тка-
ченка, б.122, розмiр пакета акцiй акцiонера 99,976452%. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано на посаду члена Наглядової ради Падалку Iнну Василiвну (пас-
порт ВВ № 223109 виданий 27.01.1998р. Червоногвардiйським РВ Макiївського 
МУ УМВС України в Донецькiй обл.) на пiдставi рiшення позачергових загаль-
них зборiв товариства (Протокол №2 вiд 30.08.2016 р.). Посадова особа 
акцiями товариства не володiє. Посадову особу призначено на 3 роки. До при-
значення особа займала посади: заступник директора дирекцiї з управлiння 
власнiстю ПрАТ «ДМЗ», член Наглядової ради. Особа обрана на посаду як 
представник акцiонера ПрАТ «ДМЗ», код за ЄДРПОУ 30939178, 
мiсцезнаходження 83062, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Iвана Ткачен-
ка, б.122, розмiр пакета акцiй акцiонера 99,976452%. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 2. Найменування посади Голова правлiння Губарєв 
Володимир Миколайович 31.08.2016
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Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

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

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

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

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16178
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
02.09.2016 р. 

Для передплатників діє знижка 10% на всі публікації


