
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

 Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами), та на підставі 
п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 24.01.2018 року № 1003520005 
про внесення 26.12.2017 запису про припинення юри-
дичної особи ЗАТ «Новомосковська меблева фабрика» 
(код за ЄДРПОУ: 00274594, вул. Північна, 4, м. Новомос-
ковськ, Дніпропетровська обл., 51200), у зв’язку з визна-
нням її банкрутом, 07.12.2017, 38/5005/7958/2011, Госпо-
дарський суд Дніпропетровської обл., та інформації 
отриманої від департаменту НКЦПФР у Східному регіоні 
службовою запискою від 04.01.2018 р. № 23/03/7, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій Зат «новомосковська 
меблева фабрика» (код за ЄДРПОУ: 00274594). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Новомосковська 
меблева фабрика» від 24.05.2000 року № 55/04/1/00, ви-
дане Дніпропетровським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

анульовано – розпорядження № 40-Кф-С-а від 26 січ-
ня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843 (зі змінами), на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 
розд. ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових органі-
зацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.13 р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.01.14 р. за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Будспецсервіс», 
код за ЄДРПОУ: 32555547, 01103, м.Київ, вул. Михайла 
Драгомирова, 16, приміщ. 270, на скасування реєстрації 
випуску облігацій серії «FF» у зв’язку з погашенням, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій тов «Будспецсервіс» 
серії «FF». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Будспецсервіс» серії «FF» від 05.04.2013 р. 
№ 50/2/2013, видане 13.12.2013 р. Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 16-Кф-С-о від 26 січня 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі 
п. 8 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
 акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
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них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських форму-
вань у формі Витягу від 24.01.2018 року № 1003516546 
про внесення 09.01.2018 року запису про початок проце-
су проведення спрощеної процедури державної реєстра-
ції припинення ЗАТ «Ізограф» шляхом ліквідації та інфор-
мації, що отримано від департаменту НКЦПФР у Східному 
регіоні службовою запискою від 19.01.2018 року 
№ 23/03/34, скасовано реєстрацію випуску акцій Зат «Ізо-
граф» (код за ЄДРПОУ: 19150914). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ЗАТ «Ізограф» (код за ЄДРПОУ: 
19150914) від 02.08.2000 року № 90/04/1/00, видане Дні-
пропетровським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 39-Кф-С-а від 26 січня 2018 року. 

29.01.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

Інформація про роботу 
Управління нКцпфр у південному регіоні

за І половину січня 2018 року
Управлінням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку у Південному регіоні за І половину січня 
2018 року у відношенні юридичних осіб складено 1 (один) 
акт про порушення вимог законодавства у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення 
у відношенні ТОВ «Компанія з управління активами 
«Чорноморець-Капітал». 

Також у зазначеному періоді управлінням НКЦПФР у 
Південному регіоні розглянуто 1 (одну) справу про пору-
шення вимог законодавства у сфері запобігання та проти-
дії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення, та застосова-
но 1 (одну) штрафну санкцію у розмірі 3 400 гривень. 

За період з 02.01.2018 по 15.01.2018 управлінням 
НКЦПФР у Південному регіоні винесено 1 (одне) розпо-
рядження стосовно заміни свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій у зв’язку зі зміною найменування емітента та 
здійснено 1 (одну) заміну свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «Долинський хлібозавод». 

Крім того, працівниками управлінням НКЦПФР у Півден-
ному регіоні, проведено 1 (один) нагляд за реєстрацією 
акціонерів на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Весна». 

За І половину січня 2018 року управлінням НКЦПФР у 
Південному регіоні розглянуто та надано відповідь на 
1 (одне) звернення фізичної особи у відношенні ПрАТ  «Вес-
на», а також розглянуто та надано відповідь на 7 (сім) 
звернень Державних реєстраторів щодо володіння цінни-
ми паперами юридичними особами.

Також у вказаному періоді до територіального управ-
ління надійшло 3 (три) платіжних доручення про сплату 
3 (трьох) штрафних санкцій юридичними особами у до-
бровільному порядку до Державного бюджету України на 
суму 4 080 (чотири тисячі вісімдесят) грн. 

Одночасно у звітному періоді працівником управління 
взято участь в 1 (одному) судовому засіданні. 

відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства

приватне аКцІонерне товариСтво «могилІв-
подІльСьКий машиноБУдІвний Завод»

(ЄДРПОУ 14313398, 24000, Вінницька область, Могилів-Подільський 
район , місто Могилів-Подільський, вулиця Вокзальна, 4/67, тел./факс 

(04337) 6-51-56, електронна пошта par@14313398.pat.ua, 
веб-сайт – http://www.14313398.pat.ua)

29 січня 2018 року із інформаційної довідки отриманої від ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України», Товариство отримало інформацію про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акцонер-
ного товариства , а саме:

пакет юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Но-
вий реєстр» (код ЄДРПОУ 31909916, місцезнаходження: 21050, місто Він-
ниця, вулиця 1 Травня, 60) у власностi якої знаходилось 4021686 штук 
простих iменних акцiй, що становило 31,927% від загальній кількості акцій 
та 40,423% від голосуючих акцiй, зменшився на 4021686 штук простих 
iменних акцiй, що становить 31,927 % від загальній кількості акцій та 40,423% 
від голосуючих акцiй i став дорiвнювати 0, що становить 0 % від загальній 
кількості акцій та 0 % від голосуючих акцiй.

Інформація про нових власників 10 і більше відсотків простих акцій, за 
даними довідки, відсутня.

Генеральний директор Григоренко Олександр Михайлович пiдтверджує 
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що він 
несе відповідальність згідно із законодавством.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації 
 (інформації про іпотечні цінні папери,  

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: доЧІрнЄ пІдприЄмСтво 

«ІллІЧ-агро донБаС» пУБлІЧного аКцІонерно-
го товариСтва «марІУпольСьКий металУр-
гІйний КомБІнат ІменІ ІллІЧа».

2. Код за ЄДРПОУ: 34550446.
3. Місцезнаходження: 87504 Донецька область, м. Маріуполь, вул. Се-

машка, буд. 15, к. 405.
4. Міжміський код, телефон та факс: +38-095-292-30-45.
5. Електронна поштова адреса: Marina.Kovalevskaya@harveast.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://agrodonbass.com.ua.
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
Наказом Генерального директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ХАРВIСТ ХОЛДИНГ», яке є власником ДОЧIРНЬОГО 
ПIДПРИЄМСТВА «IЛЛIЧ-АГРО ДОНБАС» ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «МАРIУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГIЙНИЙ КОМБIНАТ 
IМЕНI IЛЛIЧА» (далi – «Пiдприємство»), вiд 24.01.2018 р. № 17 подовжено 
термін повноважень на посаді Директора Підприємства Мазуренко Руслана 
Леонідовича (паспорт ВВ № 623146, виданий Володарським РВ УМВС 
України в Донецькій області 24.11.1998 р.) до 31.01.2019 р. включно. Cтрок, 
протягом якого особа перебувала на посадi: обрано на посаду 31.01.2017 р. 
Контракт подовжується на строк до 31.01.2019 року включно. Посади, якi 
обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: начальник структурного 
підрозділу, директор підприємства. Часткою у статутному капiталi не володiє. 
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. директор  мазуренко р.л.
 __25.01.2018 р.__

 (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 

«СБЕРБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 25959784
3. Місцезнаходження: 01601 м. Київ, Володимирська, 46
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3541515, 044 2474545
5. Електронна поштова адреса: bank@sbrf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.sberbank.ua/main_info1/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Радою ПАТ «СБЕРБАНК» (протокол засідання №6) прийняте рішення 

про звільнення Голови Правління Банку Юшко Ігоря Олеговича (паспорт: 
ВВ 111630, виданий 14.11.1997 Ворошиловським РВУМВС України в 
м. Донецьку), згідно із ст. 36 Кодексу законів про працю України 

31.01.2018. Посадова особа володіє часткою у статутному капіталі емі-
тента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові злочини не 
має. На посаді Голови Правління Банку посадова особа перебувала 
9 років 2 місяці. 

Відповідно до рішення Ради ПАТ «СБЕРБАНК» (протокол засідання №7) 
заступник Голови Правління Князєва Ірина Олексіївна (паспорт: ЕС 028284, 
виданий 02.02.1996 Феодосiйським МВ ГУ МВС України в Криму) обрана 
Головою Правління Банку, без зазначення строку. Голова Правління Князє-
ва І.О. приступає до виконання обов»язків із дня погодження Національним 
банком України; до цього моменту, починаючи з 01.02.2018 Князєва І.О. 
виконує обов»язки Голови Правління Банку з виконанням обов»язків, перед-
бачених Статутом Банку для Голови Правління. Протягом останніх п’яти 
років своєї діяльності посадова особа обіймала посаду: заступник Голови 
Правління ПАТ»СБЕРБАНК». Посадова особа володіє часткою у статутному 
капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та посадові зло-
чини 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. голова правління  Юшко І.о.
26.01.2018

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво  
«СБерБанК»
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повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів.
приватне аКцІонерне товариСтво «КалинІв-

СьКе районне пІдприЄмСтво «агромаш»
(Код ЄДРПОУ 03567303, місцезнаходження: 22400, Вінницька область, 

Калинівський район, місто Калинівка, вулиця Незалежності, 46, адреса 
веб-сайту, на якому розміщена інформація і проекти рішень з питань, 
включених до проекту порядку денного, http://www.03567303.pat.ua).

дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 
06.03.2018 року о 14.00 год.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: 22400, вінницька 
область, Калинівський район, місто Калинівка, вулиця незалежності, 46, 
адмінбудинок, 2-й поверх, актова зала (нумерація кімнат відсутня).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних за-
гальних зборах акціонерів Товариства: з 13.00до 13.50 год. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах - на 24 годину – 28.02.2018 року.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати документ, що по-
свідчує особу. Акціонер має право видати довіреність на право участі та 
голосування на загальних зборах своєму представникові (або кільком пред-
ставникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права 
участі на цих загальних зборах замість свого представника. Довіреність, 
видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчу-
ватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосуван-
ня на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом..

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, акціонер 
має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку 
денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних 
зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменуван-
ня) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення.

Відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України» власник 
акцій, який не уклав договір з депозитарною установою про обслуговування 
рахунку в цінних паперах від власного імені, має право на участь в органах 
емітента але його акції не враховуються при визначені кворуму і голосуванні. 
перелІК питань, вКлЮЧених до проеКтУ порядКУ денного:

1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних 

зборів акціонерів, обрання голови та секретаря зборів, затвердження по-

рядку голосування на зборах.
3. Звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність 

Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за результатами перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, прийняття рішен-
ня за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товари-

ства за 2017 рік.
8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного 
року з дати прийняття такого рішення.

Для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть озна-
йомитися з матеріалами під час підготовки до загальних зборів у робочі дні, 
робочий час за адресою Товариства: Вінницька область, Калинівський район, 
місто Калинівка, вулиця Незалежності, будинок 46, бухгалтерія (нумерація 
кімнат відсутня), а в день зборів, за місцем їх проведення. Особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова На-
глядової ради Васківнюк Микола Васильович, тел.(04333) 2-24-50. 
основні показники фінансово-господарської діяльності підриємства 

(тис.грн.):

Найменування показника період
звітний попередній

Усього активів 6983,5 5666,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1594,4 1063,9
Запаси 408,9 370,0
Сумарна дебіторська заборгованість 4330,8 3240,5
Гроші та їх еквіваленти 44,4 10,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 142,6 714,7
Власний капітал 645,6 1217,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 503,0 503,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 4724,4 2880,4
Поточні зобов'язання і забезпечення 1613,5 1568,0
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -572,1 61,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2011840 2011840
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) -0,28437 0,03042

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. 
директор прат «Калинівське рп «агромаш» в.в.ящишин.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«нововолинСьКа швейна фаБриКа» 

(місцезнаходження: Волинська обл., м. Нововолинськ, вул. Княгині 
Ольги,60) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціо-
нерів, які відбудуться 17 березня 2018 року об 11.00 годині за адресою: 
волинська обл., м. нововолинськ, проспект перемоги,5а, нововолин-
ський центр дитячої та юнацької творчості (кабінет № 6).

Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись за місцем 
проведення зборів 17.03.2018 р. з 10.00 год. до 10.50 год. Дата складення 
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
13.03.2018 р. 

проеКт порядКУ денного: 
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення 

їх повноважень.
2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2017 рік та 

основні напрямки роботи на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради про діяльність Товариства за 2017 рік. Прийнят-
тя рішення за наслідками розгляду звіту.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
5. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що 

укладаються з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, уповно-
важеної на підписання від імені Товариства договорів з членами Наглядової 
ради. 

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що 
посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу 
та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням товариства: м. Нововолинськ, вул. Княгині Ольги,60, в кабінеті 
бухгалтерії з 9.00 год. до 17.00 год. в робочі дні, в день проведення загаль-
них зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів – головний бухгалтер Кисла В.Я.

Телефони для довідок: (03344) 2-27-62, 2-49-01.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 

щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів: 
nvshveynaf.pat.ua.

основні показники фінансово-господарської діяльності прат 
«нововолинська швейна фабрика» (тис. грн.)

найменування показника  п е р і о д
2017 рік 2016 рік

Усього активів 3880 3054
Основні засоби 987 1011
Довгострокові фінансові інвестиції 114 114
Запаси 755 550
Сумарна дебіторська заборгованість 182 105
Грошові кошти та їх еквіваленти 1831  1269
Нерозподілений прибуток 2010 1653
Власний капітал 2398 2041
Статутний капітал 196 196
Поточні зобов’язання 1482 1013
Чистий прибуток (збиток) 357 262
Середньорічна кількість акцій (шт.) 784760 784760
Кількість викуплених акцій (шт.) - -
Сума коштів, витрачених на викуп акцій - -
Чисельність працівників (чол.) 149 147

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: приватне 

аКцIонерне товариСтво «тернопIльСьКий 
 молоКоЗавод». 2. Код за ЄДРПОУ: 30356917. 3. Місцезнаходження: 
46010, м. Тернопiль, вул.. Лозовецька, 28. 4. Міжміський код, телефон та факс: 
(0352) 56-12-01 (0352) 56-12-01. 5. Електронна поштова адреса - ter_moloko@
reyestr.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації - molokija.com. 7. Вид особливої 

інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків простих акцій акціонерного товариства. II. текст повідомлення: Згiдно 
даних отриманих вiд ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» 26.01.2018, 
встановлено, що розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй фiзичної особи до 
змiни становив 10,8760%, пiсля змiни становить 0%. Розмiр частки в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй цiєї фiзичної особи до змiни становив 10,9168%, пiсля 
змiни - 0%. ІІІ. підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством.  голова правлiння Ковальчук в.в. 26.01.2018
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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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БЛІЦ-ІНФОРМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 20050164
3. Місцезнаходження: 02156 м.Київ, вул. Кiото, 25
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)277-73-50, (044)585-65-33
5. Електронна поштова адреса: melicenta@blitz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.blitz.kiev.ua/ 
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

II. текст повідомлення 
29 січня 2018 р. емітентом ПрАТ «Бліц-Інформ» отримано від акціонерів-

фізичних осіб виписки про стан рахунку в цінних паперах, наданi депозита-

рієм ТОВ «Арт-Капітал Кастоді» згідно яких з’ясувалося, що в системi реє-
стру ПрАТ «Бліц-Інформ» вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким 
належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцій емітента. 

Пакет акцій акцiонера - фізичної особи до змiни становив 74,0053% 
(10 918 шт.), зменшився та пiсля змiни становить – 0 % (0 шт.)

Пакет акцій акцiонера - фізичної особи – до змiни становив 0 % (0 шт.), 
збільшився та пiсля змiни становить – 23,9816% (3 538 шт.)

Пакет акцій акцiонера - фізичної особи – до змiни становив 0 % (0 шт.), 
збільшився та пiсля змiни становить – 25,0119% (3 690 шт.)

Пакет акцій акцiонера - фізичної особи – до змiни становив 0 % (0 шт.), 
збільшився та пiсля змiни становить – 25,0119% (3 690 шт.)

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

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

президент дубровка о.в.
29.01.2018 р.

приватне аКцІонерне товариСтво «БлІц-Інформ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента приватне аКцІонерне 

товариСтво «аІг УКраЇна Страхова КомпанІя»
2. Код за ЄДРПОУ 30858295
3. Місцезнаходження вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс 0444906550
5. Електронна поштова адреса reception.ua@aig.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.chartis.emit.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

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

II. текст повідомлення

29.01.2018 р. рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» прийнято рішення про 
зміну складу посадових осіб, а саме:

- обрано на посаду голови Наглядової ради САМІ САЙЕГ/ SAMI SAYEGH 
за рішенням Наглядової ради. Голова Наглядової ради є представником 
акціонера АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД. Посадова особа на розкриття пас-
портних даних згоди не давала. Часткою у статутному капіталі емітента не 
володіє; особу призначено строком на три роки; протягом останніх п’яти 
років обіймав наступні посади: AIG - AIG MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), Zonal Head, 
MENA & Russia, грудень 2017 р. - сьогодення; AIG - AIG MEA Ltd. (Дубай, 
ОАЕ), виконавча влада та спеціальний ризик, MENA Russia & Africa, 2015-
2017 роки; AIG - AIG MEA Ltd. (Дубай, ОАЕ), Виконавчий директор Великих 
Обмежень - Global Property, EMEA, 2012-2015.Непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має.

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

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

генеральний директор Крупчицька о.м., підпис, м. п. 29.01.2018 р.

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 аКцIо-
нерне товариСтво 
"нове Життя"

2. Код за ЄДРПОУ 13998980
3. Місцезнаходження 42056, Сумська обл., Роменський 

район, село Бацмани, КИЇВСЬКА, 
будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 380544898905 380675385730
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://nove-zhyttya.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПрАТ "НОВЕ ЖИТТЯ" вiд 26.02.2016р. (Про-

токол №11), у зв'язку iз закiнченням термiну дiї повноважень директора това-
риства, прийнято рiшення подовжити строк повноважень директора 
ПрАТ "НОВЕ ЖИТТЯ" Ткаченка Бориса Валерiйовича (паспорт серiї МА 243539, 
виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл. 17.01.1997 р.) на 
строк до переобрання керiвника товариства.

У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: голова правлiння 
СЗАТ "Нове Життя", директор ПрАТ "Нове Життя". На посадi перебуває з 
25.05.2015 р.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади ТКАЧЕНКО БОРИС ВАЛЕРIЙОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.01.2018
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента пУБлIЧне аКцIонерне 
товариСтво  
"УКраЇна-райЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03779805
3. Місцезнаходження 42063, Сумська обл., Роменський 

район, село Коржi, ЦЕНТРАЛЬНА, 
будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 380544898525 380675354028
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://ukraina-rise.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» вiд 26.02.2016р. (Про-

токол №11/1), у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень директора 
товариства, прийнято рiшення подовжити строк повноважень директора 
ПАТ «УКРАЇНА-РАЙЗ» ГАНЗIНА ВАСИЛЯ IВАНОВИЧА (паспорт серiї МА 
839883, виданий Роменським МРВ УМВС України в Сумськiй обл. 
08.06.2000 р.) на строк до переобрання керiвника товариства.

У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: iнженер, голов-
ний iнженер ПрАТ «Райз-Максимко». На посаду директора ПАТ «УКРАЇНА-
РАЙЗ» ГАНЗIН В.I. був призначений 22.05.2015 року.

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 ГАНЗIН ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.01.2018
(дата)
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повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1.1. Повне найменування емітента: Закрите акціонерне товариство 
«рімал»; 

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00451398; 
1.3. Місцезнаходження емітента: 33010, Рівненська,м.Рівне,вул Хміль-

на, 40; 
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 633902; 
1.5. Електронна адреса емітента: rimalrivne@emitent.net.ua; 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: rimall.in-ten.com; 1.7. Вид особливої 
інформації - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ЗАТ «РіМал» (Протокол № 1 від 

29.01.2018 р.) було припинено повноваження Голови правління-директора 
Згоди Віталія Васильовича в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. 
Згода В.В. перебував на посаді 7 років 8 місяців, володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента в кiлькостi 190 акцiй, що складає 9,952855%, на 
суму 47517,10 грн. Нормами нового статуту передбачено одноосібний 
виконавчий орган - директор. Рішенням Наглядової ради ЗАТ «РіМал» 
(Протокол № 1 від 29.01.2018 р.) було призначено директора Стецика 
Андрія Ярославовича терміном на 5 років. Стецик А.Я. часткою в статут-
ному капіталі емітента не володіє. Останні 5 років обіймав посаду менед-
жера МПП «РТД «Сокіл» Вищевказані посадові особи непогашеної суди-
мості за посадові та корисливі злочини не мають, згоди на розкриття 
паспортних даних не надавали.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-
мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.1. директор  Стецик андрій ярославович 29.01.2018р.

ЗаКрите аКцІонерне товариСтво «рімал»

приватне аКцІонерне товариСтво «нпК-
холдІнг» (код ЄДРПОУ 22624304), місцезнаходження: м. Харків, 
вул. Мироносицька, 84, повідомляє, що 14.02.2018 року о 12 годині, за 
адресою: м. харків, вул. мироносицька, 84, кабінет 12, відбудуться по-
зачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «НПК-ХОЛДІНГ».

Реєстрація акціонерів здійснюється 14.02.2018 року з 11.00 години та закінчу-
ється 14.02.2018 року о 12.00 годині за місцем проведення загальних зборів. Ре-
єстрація учасників позачергових загальних зборів буде здійснюватись реєстра-
ційною комісією. Для реєстрації участі в позачергових загальних зборах акціонерам 
АТ «НПК-ХОЛДІНГ» необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дається станом на 24 годину 08.02.2018р.

Відповідно до ч.5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» 
повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснювати-
меться не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встанов-
леному статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

проект порядку денного
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії для підрахунку голосів за підсумками 
голосування;

2. Про обрання голови і секретаря загальних зборів;
3. Про затвердження передавального акту;
4. Про затвердження проекту статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПК-ХОЛДІНГ»;
5. Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноваження 

на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації ТО-

ВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПК-ХОЛДІНГ»;
6. Про припинення повноважень наглядової ради;
7. Про припинення повноважень ревізора.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть озна-

йомитись під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлен-
ня до дати проведення зборів акціонери мають можливість за письмовим запитом 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного зборів, за місцезнаходженням Товариства: м. Харків, вул. Мироно-
сицька, 84, кабінет 12, у робочі дні у робочий час з 9.00 до 18.00 години. 

В день проведення Зборів - за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: м. Харків, вул. Мироносицька, 84, кабінет 12. Відповідальною особою 
за надання документів для ознайомлення є голова комісії з припинення 
(перетворення) Ялдін Ігор Володимирович.

Від дати надіслання повідомлення до початку загальних зборів акціонери 
мають право ставити письмові запитання Товариству щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів, на яку Товариство зобов’язане 
надати письмову відповідь у день надходження відповідного запитання. Ак-
ціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання 
однакового змісту. Відповідальною особою за надання письмових відповідей 
є голова комісії з припинення (перетворення) Ялдін Ігор Володимирович.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів. Порядок розгляду внесених 
пропозицій визначений ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Участі та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється 
відповідно до ст. 39 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного розміщена на власному веб-сайті Товариства – www.npk.net.ua

Порядок денний загальних зборів затверджений Наглядовою радою 
АТ «НПК-ХОЛДІНГ», протокол засідання від 25.01.2018року.

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "ЛЕБIДЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 14021460
3. Місцезнаходження 37300, Полтавська обл., мiсто Гадяч, 

ЛОХВИЦЬКА, будинок 29
4. Міжміський код, телефон та факс 80544523933 80544523922
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://lebid-pjsc.com.ua/

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

II. текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Лебiдь» вiд 25.02.2016р. (Протокол 

№24), у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень директора товариства, 

прийнято рiшення подовжити строк повноважень директора ПАТ «Лебiдь» 
Сахно Володимира Вiкторовича (паспорт серiї МА 701010, виданий Лебе-
динським МРВ УМВС України в Сумськiй обл. 12.08.1999 р.), вiдповiдно до 
додаткової угоди до трудового контракту, до 26.02.2020 року.

У посадової особи немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини, часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.

Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: головний 
iнженер ВАТ «Лебiдь». 

Посадова особа обiймає посади на iнших пiдприємствах: директор 
ТОВ «ФЕДОРIВКА I К» (Код ЄДРПОУ: 32583422; Адреса: 39503, Полтавська обл., 
Карлiвський район, мiсто Карлiвка, ВУЛИЦЯ ПОЛТАВСЬКА, будинок 159), 
ТОВ «БУДИЛКА» (Код ЄДРПОУ: 41097908; Адреса: 42238, Сумська обл., Лебе-
динський район, село Будилка, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 58).

На посадi директора ПАТ «Лебiдь» Сахно В.В. перебуває з 
25.05.2015 р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади САХНО ВОЛОДИМИР ВIКТОРОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.01.2018
(дата)

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «леБIдь»

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

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

25.01.2018р.  наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладан-
ня Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалізація го-
тової продукції виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства: 674944,2  тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої

річної фінансової звітності: 1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 41,92%. 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПАТ "Дніпровагон-
маш" значних правочинів направлених на реалізацію товариством готової
продукції було прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Дніпровагон-
маш", що відбулись 20.04.2017р. Наглядовій раді ПАТ "Дніпровагонмаш"
надано повноваження прийняти остаточне рішення щодо вчинення  цих
значних  правочинів. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16542893 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах - 13179176 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 13179176 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПАТ "Дніпровагонмаш" не визначенi.

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

міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.  2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш"
О.Ю. Корнецький 25.01.2018 року

Повідомлення про рішення щодо продовження строку діяльності
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУР-
НОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

"НАДІЙНИЙ"
(далі - ЗНВПІФ "Надійний")

Шановні учасники ЗНВПІФ "Надійний"!
Повідомляємо, що Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТРАСТ ЦЕНТР" (далі - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР"), що діє від свого імені в
інтересах та за рахунок активів ЗНВПІФ "Надійний" (засідання відбулося
24 січня 2018 року за місцезнаходженням ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР")
прийнято рішення про продовження строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний".
Згідно з прийнятим рішенням, строк діяльності ЗНВПІФ "Надійний"продов-
жено на 5 років, до 24.02.2023 р. 

ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у
учасників ЗНВПІФ "Надійний", які не згодні з прийнятим рішенням про про-
довження строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний", в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 61072,
Україна, м. Харків, проспект Науки, будинок 56 (за місцезнаходженням ТОВ
"КУА ТРАСТ ЦЕНТР").

2) Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним
особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками Фонду:

фізичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 7 (для фізичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) у двох примірниках;

засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про

реєстраційний номер облікової картки платника податків;
засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про відкрит-

тя поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;
засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних

паперах учасника фонду.
юридичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 8 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) - у двох примірниках;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-

ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-

го діє юридична особа (статут);
- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує пов-

новаження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи
(протокол, наказ, довіреність тощо);

- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-
ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;

- засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про відкрит-
тя поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних
паперах учасника фонду.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій фор-
мі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3) Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду

Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю,
визначеною на день прийняття рішення (24.01.2018 р.) щодо продовження
строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний", яка дорівнює 55902 (п'ятдесят п'ять
тисяч дев'ятсот дві) гривні 83 копі. за один інвестиційний сертифікат. 

4) дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду
Дата початку прийому заявок від учасників - "24" січня 2018 року; дата

закінчення прийому заявок від учасників - "24" квітня 2018 року.
5) строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифіка-

тиЗНВПІФ "Надійний" не повинен перевищувати одного календарного мі-
сяця з дати закінчення реалізації активів такого фонду, але не пізніше "24"
серпня 2018 року. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться шляхом
сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у за-
явці про викуп рахунок.

6) застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо
учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але
не звернувся за розрахунками в установлені строки

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків по викупу ін-
вестиційних сертифікатів з учасником фонду з причин невірної інформації
в  наданих документах, банківських реквізитів і таке інше, ТОВ "КУА ТРАСТ
ЦЕНТР" від імені ЗНВПІФ "Надійний" зобов'язується протягом 10 робочих
днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків,
депонувати у банківській установі такі кошти на ім'я учасника фонду в по-
рядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

За додатковою інформацією прохання звертатися електронною пош-
тою trustcentrekua@gmail.com або телефоном +38 057 781 18 23

Директор ТОВ "КУА Траст Центр" Шаповалов В.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-

15"
повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №

95/20/1/11 від 11.08.2011 виданого Харківським територіальним управлін-
ням НКЦПФР 11.08.2011.
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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  
"УКрнафта"

2. Код за ЄДРПОУ 00135390
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, провулок 

Несторiвський, 3-5
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5061201 (044) 5061201
5. Електронна поштова адреса ISkoropad@ukrnafta.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття ін-
формації

www.ukrnafta.com

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

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) достроково припиненi повноваження Голови Ревiзiйної 
комiсiї ПАТ «УКРНАФТА» у зв’язку з рiшенням акцiонерiв.

Коротчук Олена Петрiвна перебувала на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї 
з 18 травня 2017 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Вiдомостi вiдсутнi щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «УКРНАФТА» у зв’язку з рiшенням акцiонерiв.

Шевченко Едуард Леонiдович перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї 
Товариства з 18 травня 2017 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 

вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «УКРНАФТА» у зв’язку з рiшенням акцiонерiв.

Андрiяшина Ольга Вiкторiвна перебувала на посадi члена Ревiзiйної 
комiсiї Товариства з 18 травня 2017 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє 38 штук простих iменних акцiй ПАТ «УКРНАФТА», 

що складає 0.000070% статутного капiталу.
Вiдомостi вiдсутнi щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) достроково припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «УКРНАФТА» у зв’язку з рiшенням акцiонерiв.

Повольнов Денис Олександрович перебував на посадi члена Ревiзiйної 
комiсiї Товариства з 18 травня 2017 року.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Вiдомостi вiдсутнi щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) Рубiс Сергiй Миколайович обраний на посаду Голови 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНАФТА» термiном на 5 рокiв вiдповiдно до по-
ложень Статуту ПАТ «УКРНАФТА».

Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКР-
НАФТА» у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє 475 штук простих iменних акцiй ПАТ  «УКРНАФТА», 

що складає 0.000875% статутного капiталу.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 

вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо посад, 

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) Притула Володимир Васильович обраний на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНАФТА» термiном на 5 рокiв вiдповiдно до по-
ложень Статуту ПАТ «УКРНАФТА».

Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКР-
НАФТА» у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 

вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо посад, 

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) Чередник Iрина Анатолiївна обрана на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНАФТА» термiном на 5 рокiв вiдповiдно до по-
ложень Статуту ПАТ «УКРНАФТА».

Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКР-
НАФТА» у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо 

вiдсутностi непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Посадова особа не надала згоди на поширення iнформацiї щодо посад, 

якi вона обiймала протягом останнiх п’яти рокiв.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) Андрiяшина Ольга Вiкторiвна обрана на посаду члена 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНАФТА» термiном на 5 рокiв вiдповiдно до по-
ложень Статуту ПАТ «УКРНАФТА».

Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКР-
НАФТА» у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа володiє 38 штук простих iменних акцiй ПАТ «УКРНАФТА», 

що складає 0.000070% статутного капiталу.
Вiдомостi вiдсутнi щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдомостi вiдсутнi щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх п’яти рокiв.
Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 25 сiчня 2018 року 

(протокол № 25) Повольнов Денис Олександрович обраний на посаду чле-
на Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКРНАФТА» термiном на 5 рокiв вiдповiдно до 
положень Статуту ПАТ «УКРНАФТА».

Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ «УКР-
НАФТА» у зв’язку iз достроковим припиненням повноважень Голови та членiв 
Ревiзiйної комiсiї.

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.
Вiдомостi вiдсутнi щодо наявностi/вiдсутностi у посадової особи непо-

гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
Вiдомостi вiдсутнi щодо посад, якi обiймала посадова особа протягом 

останнiх п’яти рокiв.
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 Євець Iрина Володимирiвна
Заступник Голови 
Правлiння, Головний 
фiнансовий директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.01.2018

(дата)

повідомляємо,  
що, виконуючи вимоги законодавства, 

приватне аКцІонерне товариСтво 
«КваЗар» 

доводить до відома про прийняте «25» грудня 2017 року позачерговими 
зборами акціонерів ПАТ «Квазар» рішення: виділити з Емітента - 
ПАТ «Квазар» нове акціонерне товариство із передачею йому згідно з 
розподільчим (розподільним) балансом частини майна, прав та 
обов’язків Емітента - ПАТ «Квазар», без припинення Емітента - 
ПАТ «Квазар».

голова правління пат «Квазар»  Смолич о.С.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

25.01.2018р.  наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладан-
ня Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалізація го-
тової продукції виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства: 674944,2  тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої

річної фінансової звітності: 1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 41,92%. 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПАТ "Дніпровагон-
маш" значних правочинів направлених на реалізацію товариством готової
продукції було прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Дніпровагон-
маш", що відбулись 20.04.2017р. Наглядовій раді ПАТ "Дніпровагонмаш"
надано повноваження прийняти остаточне рішення щодо вчинення  цих
значних  правочинів. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16542893 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах - 13179176 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 13179176 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПАТ "Дніпровагонмаш" не визначенi.

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

міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.  2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш"
О.Ю. Корнецький 25.01.2018 року

Повідомлення про рішення щодо продовження строку діяльності
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУР-
НОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

"НАДІЙНИЙ"
(далі - ЗНВПІФ "Надійний")

Шановні учасники ЗНВПІФ "Надійний"!
Повідомляємо, що Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТРАСТ ЦЕНТР" (далі - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР"), що діє від свого імені в
інтересах та за рахунок активів ЗНВПІФ "Надійний" (засідання відбулося
24 січня 2018 року за місцезнаходженням ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР")
прийнято рішення про продовження строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний".
Згідно з прийнятим рішенням, строк діяльності ЗНВПІФ "Надійний"продов-
жено на 5 років, до 24.02.2023 р. 

ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у
учасників ЗНВПІФ "Надійний", які не згодні з прийнятим рішенням про про-
довження строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний", в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 61072,
Україна, м. Харків, проспект Науки, будинок 56 (за місцезнаходженням ТОВ
"КУА ТРАСТ ЦЕНТР").

2) Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним
особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками Фонду:

фізичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 7 (для фізичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) у двох примірниках;

засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про

реєстраційний номер облікової картки платника податків;
засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про відкрит-

тя поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;
засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних

паперах учасника фонду.
юридичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 8 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) - у двох примірниках;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-

ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-

го діє юридична особа (статут);
- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує пов-

новаження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи
(протокол, наказ, довіреність тощо);

- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-
ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;

- засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про відкрит-
тя поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних
паперах учасника фонду.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій фор-
мі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3) Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду

Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю,
визначеною на день прийняття рішення (24.01.2018 р.) щодо продовження
строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний", яка дорівнює 55902 (п'ятдесят п'ять
тисяч дев'ятсот дві) гривні 83 копі. за один інвестиційний сертифікат. 

4) дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду
Дата початку прийому заявок від учасників - "24" січня 2018 року; дата

закінчення прийому заявок від учасників - "24" квітня 2018 року.
5) строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифіка-

тиЗНВПІФ "Надійний" не повинен перевищувати одного календарного мі-
сяця з дати закінчення реалізації активів такого фонду, але не пізніше "24"
серпня 2018 року. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться шляхом
сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у за-
явці про викуп рахунок.

6) застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо
учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але
не звернувся за розрахунками в установлені строки

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків по викупу ін-
вестиційних сертифікатів з учасником фонду з причин невірної інформації
в  наданих документах, банківських реквізитів і таке інше, ТОВ "КУА ТРАСТ
ЦЕНТР" від імені ЗНВПІФ "Надійний" зобов'язується протягом 10 робочих
днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків,
депонувати у банківській установі такі кошти на ім'я учасника фонду в по-
рядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

За додатковою інформацією прохання звертатися електронною пош-
тою trustcentrekua@gmail.com або телефоном +38 057 781 18 23

Директор ТОВ "КУА Траст Центр" Шаповалов В.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-

15"
повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №

95/20/1/11 від 11.08.2011 виданого Харківським територіальним управлін-
ням НКЦПФР 11.08.2011.

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

25.01.2018р.  наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладан-
ня Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалізація го-
тової продукції виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства: 674944,2  тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої

річної фінансової звітності: 1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 41,92%. 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПАТ "Дніпровагон-
маш" значних правочинів направлених на реалізацію товариством готової
продукції було прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Дніпровагон-
маш", що відбулись 20.04.2017р. Наглядовій раді ПАТ "Дніпровагонмаш"
надано повноваження прийняти остаточне рішення щодо вчинення  цих
значних  правочинів. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16542893 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах - 13179176 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 13179176 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПАТ "Дніпровагонмаш" не визначенi.

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

міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.  2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш"
О.Ю. Корнецький 25.01.2018 року

Повідомлення про рішення щодо продовження строку діяльності
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУР-
НОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

"НАДІЙНИЙ"
(далі - ЗНВПІФ "Надійний")

Шановні учасники ЗНВПІФ "Надійний"!
Повідомляємо, що Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТРАСТ ЦЕНТР" (далі - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР"), що діє від свого імені в
інтересах та за рахунок активів ЗНВПІФ "Надійний" (засідання відбулося
24 січня 2018 року за місцезнаходженням ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР")
прийнято рішення про продовження строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний".
Згідно з прийнятим рішенням, строк діяльності ЗНВПІФ "Надійний"продов-
жено на 5 років, до 24.02.2023 р. 

ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у
учасників ЗНВПІФ "Надійний", які не згодні з прийнятим рішенням про про-
довження строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний", в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 61072,
Україна, м. Харків, проспект Науки, будинок 56 (за місцезнаходженням ТОВ
"КУА ТРАСТ ЦЕНТР").

2) Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним
особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками Фонду:

фізичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 7 (для фізичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) у двох примірниках;

засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про

реєстраційний номер облікової картки платника податків;
засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про відкрит-

тя поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;
засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних

паперах учасника фонду.
юридичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 8 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) - у двох примірниках;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-

ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-

го діє юридична особа (статут);
- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує пов-

новаження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи
(протокол, наказ, довіреність тощо);

- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-
ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;

- засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про відкрит-
тя поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних
паперах учасника фонду.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій фор-
мі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3) Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду

Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю,
визначеною на день прийняття рішення (24.01.2018 р.) щодо продовження
строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний", яка дорівнює 55902 (п'ятдесят п'ять
тисяч дев'ятсот дві) гривні 83 копі. за один інвестиційний сертифікат. 

4) дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду
Дата початку прийому заявок від учасників - "24" січня 2018 року; дата

закінчення прийому заявок від учасників - "24" квітня 2018 року.
5) строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифіка-

тиЗНВПІФ "Надійний" не повинен перевищувати одного календарного мі-
сяця з дати закінчення реалізації активів такого фонду, але не пізніше "24"
серпня 2018 року. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться шляхом
сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у за-
явці про викуп рахунок.

6) застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо
учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але
не звернувся за розрахунками в установлені строки

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків по викупу ін-
вестиційних сертифікатів з учасником фонду з причин невірної інформації
в  наданих документах, банківських реквізитів і таке інше, ТОВ "КУА ТРАСТ
ЦЕНТР" від імені ЗНВПІФ "Надійний" зобов'язується протягом 10 робочих
днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків,
депонувати у банківській установі такі кошти на ім'я учасника фонду в по-
рядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

За додатковою інформацією прохання звертатися електронною пош-
тою trustcentrekua@gmail.com або телефоном +38 057 781 18 23

Директор ТОВ "КУА Траст Центр" Шаповалов В.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-

15"
повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №

95/20/1/11 від 11.08.2011 виданого Харківським територіальним управлін-
ням НКЦПФР 11.08.2011.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

25.01.2018р.  наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладан-
ня Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалізація го-
тової продукції виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства: 674944,2  тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої

річної фінансової звітності: 1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 41,92%. 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПАТ "Дніпровагон-
маш" значних правочинів направлених на реалізацію товариством готової
продукції було прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Дніпровагон-
маш", що відбулись 20.04.2017р. Наглядовій раді ПАТ "Дніпровагонмаш"
надано повноваження прийняти остаточне рішення щодо вчинення  цих
значних  правочинів. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16542893 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах - 13179176 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 13179176 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПАТ "Дніпровагонмаш" не визначенi.
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ЦЕНТР" від імені ЗНВПІФ "Надійний" зобов'язується протягом 10 робочих
днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків,
депонувати у банківській установі такі кошти на ім'я учасника фонду в по-
рядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

За додатковою інформацією прохання звертатися електронною пош-
тою trustcentrekua@gmail.com або телефоном +38 057 781 18 23

Директор ТОВ "КУА Траст Центр" Шаповалов В.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-

15"
повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №

95/20/1/11 від 11.08.2011 виданого Харківським територіальним управлін-
ням НКЦПФР 11.08.2011.

Інформація для власників цінних паперів про депонування коштів
ВІДКРИТОГО ДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "АЛЬТУС-СТРАТЕГІЧНИЙ"
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС" (далі - Фонд)
(ідентифікаційний код Компанії з управління активами 33719000,

код ЄДРІСІ 211999)
Ліквідаційна комісія,  повідомляє, що було проведено депонування кош-

тів не сплачених учасникам Фонду, що ліквідується, у зв'язку з непред'яв-
ленням ними в установлений строк до викупу належних їм цінних паперів
Фонду. Відомості про місце депонування: ТВБВ №10003/0310 1-А типу фі-
лії - Дніпропетровське обласне управління АТ "ОЩАДБАНК" (далі - Банк),
код за ЄДРПОУ 09305480, код банку 305482, місцезнаходження: 49050, міс-
то Дніпро, проспект Гагаріна, будинок 115. Порядок виплати та перелік не-
обхідних документів для отримання задепонованих коштів: Виплата належ-
них учасникам грошових коштів здійснюється за особистим зверненням до
Банку. При собі  необхідно мати  паспорт та  ідентифікаційний код. 

Голова Ліквідаційної комісії С.О. Пустельник

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 пУБлІЧне аКцІо-

нерне товариСтво 
"альпарІ БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 м.Київ Тарасівська 19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб

II. текст повідомлення
Єдиним акціонером ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» було прийнято рішення від 

25.01.2018 №1/2018 з 25.01.2018 припинити повноваження члена Спостереж-
ної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» та виключити зі складу Спостережної ради 
ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Мохамед Ал Хиелі (MOHAMED AL KHYELI) (згоди на 
розкриття паспортних даних не надав), у зв’язку із – Рішенням єдиного акціо-
нера. Володіє пакетом акцій у розмірі 0% Володіє часткою в статутному капі-
талі емітента 0%. Обґрунтування змін у персональному складі - Рішення єди-
ного акціонера. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.12.2017 по 25.01.2018. 
Незалежний член. Замість звільненої особи нікого не призначено.

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 Яковлєв Д.П.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.01.29
(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУБлІЧне аКцІонерне 

товариСтво 
"альпарІ БанК"

2. Код за ЄДРПОУ 38377143
3. Місцезнаходження 01033 м.Київ  

вул.Тарасівська, буд.19
4. Міжміський код, телефон та факс /044/364-73-70 /044/364-73-70
5. Електронна поштова адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

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

II. текст повідомлення
Зміст інформації: Єдиним акціонером ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» було прий-

нято рішення від 26.01.2018 №2/2018 з 26.01.2018 обрати членом Спосте-
режної ради ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК» Мохамед Алі Саiд Алхиялі Алмхейрі 
(Mohamed Ali Saeed Alkheyaili Almheiri) (згоди на розкриття паспортних даних 
не надав), у зв’язку із – Рішенням єдиного акціонера. Володіє пакетом акцій 
у розмірі 0% Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Обґрунту-
вання змін у персональному складі - Рішення єдиного акціонера. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який 
обрано особу : на 1(один) рік. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх 5 років: відсутні. Незалежний член. 

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 Яковлєв Д.П.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.01.29
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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шановний аКцІонер!
пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво

«харКІвСьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво №16363»
(код за ЄДРПОУ 01332106, місцезнаходження:  

61172, м. Харків, вул. Роганська,160)
Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ПАТ «АТП 16363», які відбудуться 07 березня 2018 року о 13:40 год. за 
адресою: 61172, м. харків, вул. роганська, 160, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонерів ПАТ «АТП 16363» проводиться 07 березня 2018 
року з 13:00 год. до 13:30 год. за адресою: 61172, м. Харків, вул. Роган-
ська, 160, актовий зал. Для реєстрації акціонери ПАТ «АТП 16363» повинні 
мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів 
додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження, 
оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АТП 16363» одному або 
декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних 
зборах акціонерів ПАТ «АТП 16363» може містити завдання щодо голосуван-
ня, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ «АТП 16363» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) 
рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових за-
гальних зборах акціонерів ПАТ «АТП 16363» представник повинен голосува-
ти саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність 
не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АТП 
16363» на свій розсуд. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних 
зборах акціонерів ПАТ «АТП 16363», складатиметься станом на 24 годину 
01 березня 2018 року.

На голосування у позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «АТП 
16363», виносяться питання згідно з проектом порядку денного.

проект порядку денного 
(перелік питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затверд-
ження регламенту зборів.

2. Про затвердження передавального акта. 
Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загаль-

них зборів акціонерів ПАТ «АТП 16363» до дати проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 16363», акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами та документами під час підготовки до позачергових 
загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 16363» за адресою: 61172, м. харків, 
вул. роганська, 160, бухгалтерія, у робочі дні: понеділок - п’ятниця з 10:00 
до 16:00, та в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «АТП 16363» у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів із документами – Головний бухгалтер нестеренко 
т.Ю.

ПАТ «АТП 16363» до початку позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «АТП 16363» у встановленому ним порядку зобов'язане надавати 
письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, 
включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ «АТП 16363» та порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів ПАТ «АТП 16363» до дати проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 16363». ПАТ «АТП 16363» може надати 
одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів 
ПАТ «АТП 16363», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «АТП 
16363», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з 
органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «АТП 16363», а щодо канди-
датів до складу органів ПАТ «АТП 16363» - не пізніше ніж за сім днів до дати 
проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань.

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВАГОНМАШ" 

2. Код за ЄДРПОУ: 05669819 
3. Місцезнаходження: 51925,  м. Кам'янське,  вул. Українська, буд. 4 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0569) 584727; (0569) 584708
5. Електронна поштова адреса: ivashina@dvmash.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dvmash.biz
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів 
ІІ. Текст повідомлення 

25.01.2018р.  наглядовою радою ПАТ "Дніпровагонмаш" прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладан-
ня Договору та Специфікації № 1 до нього, предметом якого є реалізація го-
тової продукції виробництва ПАТ "Дніпровагонмаш". Ринкова вартість май-
на або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законо-
давства: 674944,2  тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої

річної фінансової звітності: 1610019 тис.грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 41,92%. 

Рішення про попереднє надання згоди на вчинення ПАТ "Дніпровагон-
маш" значних правочинів направлених на реалізацію товариством готової
продукції було прийнято загальними зборами акціонерів ПАТ "Дніпровагон-
маш", що відбулись 20.04.2017р. Наглядовій раді ПАТ "Дніпровагонмаш"
надано повноваження прийняти остаточне рішення щодо вчинення  цих
значних  правочинів. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 16542893 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних збо-
рах - 13179176 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прий-
няття рiшення - 13179176 шт.,  "проти" прийняття рiшення - 0. 

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, статутом ПАТ "Дніпровагонмаш" не визначенi.

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

міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.  2. Генеральний директор ПАТ "Дніпровагонмаш"
О.Ю. Корнецький 25.01.2018 року

Повідомлення про рішення щодо продовження строку діяльності
ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУР-
НОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 

"НАДІЙНИЙ"
(далі - ЗНВПІФ "Надійний")

Шановні учасники ЗНВПІФ "Надійний"!
Повідомляємо, що Загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБ-

МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ТРАСТ ЦЕНТР" (далі - ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР"), що діє від свого імені в
інтересах та за рахунок активів ЗНВПІФ "Надійний" (засідання відбулося
24 січня 2018 року за місцезнаходженням ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР")
прийнято рішення про продовження строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний".
Згідно з прийнятим рішенням, строк діяльності ЗНВПІФ "Надійний"продов-
жено на 5 років, до 24.02.2023 р. 

ТОВ "КУА ТРАСТ ЦЕНТР" здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у
учасників ЗНВПІФ "Надійний", які не згодні з прийнятим рішенням про про-
довження строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний", в наступному порядку:

1) Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 61072,
Україна, м. Харків, проспект Науки, будинок 56 (за місцезнаходженням ТОВ
"КУА ТРАСТ ЦЕНТР").

2) Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним
особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з
учасниками Фонду:

фізичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 7 (для фізичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) у двох примірниках;

засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про

реєстраційний номер облікової картки платника податків;
засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про відкрит-

тя поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;
засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних

паперах учасника фонду.
юридичними особами:
- заявка на викуп цінних паперів інституту спільного інвестування у

зв'язку з продовженням строку його діяльності (форма якої наведена у до-
датку 8 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та
викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рі-
шенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338) - у двох примірниках;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-

ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-

го діє юридична особа (статут);
- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує пов-

новаження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи
(протокол, наказ, довіреність тощо);

- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-
ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;

- засвідчена у встановленому порядку копія довідки з банку про відкрит-
тя поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника фонду;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з рахунка в цінних
паперах учасника фонду.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій фор-
мі або оформлені неналежним чином не розглядаються.

3) Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду

Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю,
визначеною на день прийняття рішення (24.01.2018 р.) щодо продовження
строку діяльності ЗНВПІФ "Надійний", яка дорівнює 55902 (п'ятдесят п'ять
тисяч дев'ятсот дві) гривні 83 копі. за один інвестиційний сертифікат. 

4) дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду
Дата початку прийому заявок від учасників - "24" січня 2018 року; дата

закінчення прийому заявок від учасників - "24" квітня 2018 року.
5) строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифіка-

тиЗНВПІФ "Надійний" не повинен перевищувати одного календарного мі-
сяця з дати закінчення реалізації активів такого фонду, але не пізніше "24"
серпня 2018 року. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться шляхом
сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у за-
явці про викуп рахунок.

6) застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо
учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але
не звернувся за розрахунками в установлені строки

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків по викупу ін-
вестиційних сертифікатів з учасником фонду з причин невірної інформації
в  наданих документах, банківських реквізитів і таке інше, ТОВ "КУА ТРАСТ
ЦЕНТР" від імені ЗНВПІФ "Надійний" зобов'язується протягом 10 робочих
днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків,
депонувати у банківській установі такі кошти на ім'я учасника фонду в по-
рядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР.

За додатковою інформацією прохання звертатися електронною пош-
тою trustcentrekua@gmail.com або телефоном +38 057 781 18 23

Директор ТОВ "КУА Траст Центр" Шаповалов В.В.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ-

15"
повідомляє про втрату свідоцтва про реєстрацію випуску акцій №

95/20/1/11 від 11.08.2011 виданого Харківським територіальним управлін-
ням НКЦПФР 11.08.2011.

пУБлІЧне аКцІонерне товариСтво «харКІвСьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво №16363»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №20, 30 січня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

Fitch улучшило рейтинг Белоруссии  
до уровня «в»,  

прогноз - стабильный
Международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings улучшило долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента в иностранной и национальной валюте Бе-
лоруссии до «B» с «B-», говорится в сообщении 
агентства.

Прогноз по рейтингам - «стабильный».
Fitch отмечает, что краткосрочные риски внешнего 

финансирования Белоруссии уменьшились ввиду 
предварительного резервирования финансов в 2017 
году под платежи 2018 года, а также из-за увеличения 
золотовалютных резервов до $7,3 млрд с $4,9 млрд 
на конец 2016 года. Fitch отмечает, что на обслужива-
ние долга Белоруссии в 2018 году будут направлены 
$2,6 млрд (не включая выплату по еврооблигациям), 
которые будут покрыты за счет займов на внутреннем 
и внешнем рынках, а также, возможно, нового выпу-
ска евробондов.

Устойчивое снижение рисков рефинансирования 
будет зависеть, в частности, от продолжающегося 
прогресса в диверсификации внешних источников 
финансирования.

«Лучшая координация между денежно-кредитной и 
налогово-бюджетной политикой в Белоруссии, разу-
мная политика в отношении заработной платы и гиб-
кость обменного курса способствовали быстрому сни-
жению инфляции. Инфляция упала до 4,6% на конец 
2017 года с 10,6% на конец 2016 года, что отражает 
более плавные регулируемые корректировки цен, 
снижение волатильности обменного курса и умерен-
ное повышение заработной платы», - говорится в со-
общении Fitch.

Власти понизили целевой уровень инфляции на ко-
нец 2018 года до «не более 6%» с 7%. Fitch ожидает, 
что инфляция в стране в 2018-2019 годах будет со-
ставлять в среднем 6,2%.

Fitch оценивает дефицит текущего счета в 2,7% 
ВВП в 2017 году по сравнению с 3,5% в 2016 году. В 
2018-2019 годах дефицит увеличится до 3,5%, по-
скольку внутренний спрос и крупные инфраструктур-

ные проекты (атомная электростанция) ускоряются, 
вместе с тем, это гораздо лучше среднего уровня 8,2% 
в 2010-2014 годах.

По информации агентства, присвоенные рейтинги 
также отражают следующие ключевые факторы: бла-
гоприятный внешний фон с точки зрения экспортного 
спроса, ослабления финансовых ограничений и улуч-
шенной макроэкономической стабильности обеспе-
чил рост ВВП Белоруссии в 2017 году на 2,4% и дол-
жен способствовать его умеренному ускорению до 
2,6% в 2018 году и 2,5% в 2019 году. Тем не менее, 
перспективы роста в настоящее время слабее, чем 
рейтинги «В».

начало 2018 г. на рынке M&A стало самым 
бурным со времени бума доткомов - 

Dealogic
Компании мира в январе (по 26-е число включи-

тельно) объявили слияния и поглощения на 
$273 млрд - столь активного начала года не наблю-
далось уже 18 лет, со времени бума доткомов, сви-
детельствуют данные аналитической компании 
Dealogic.

Усиление роста мировой экономики, ралли на рын-
ках акций по всему миру и налоговая реформа в США 
поддерживают уверенность советов директоров в 
зав трашнем дне, пишет Financial Times.

«Хотя многие из январских соглашений прорабаты-
вались последние несколько месяцев, налоговая ре-
форма придала покупателям дополнительную уве-
ренность в необходимости заплатить требуемую цену, 
чтобы заключить сделку», - заявил один из руководи-
телей департамента M&A в JPMorgan Chase & Co. 
Крис Вентреска.

Изменения налогового законодательства были со-
гласованы в США в конце декабря. По словам К.Вен-
трески, они обеспечивают крупным компаниям воз-
можность репатриации прибыли из-за рубежа по 
более низким ставкам, чем ранее, и тем самым сни-
жают потребность в долговом финансировании мас-
штабных приобретений.

В число крупнейших сделок входит поглощение 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 
Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-
сайті ПАТ «АТП 16363» http://www.atp16363.nr-avers.com.ua/

повІдомлення про проведення УСтановЧих ЗБорІв 
ЗаСновниКІв 

товариСтва З додатКовоЮ вІдповІдальнІСтЮ 
«харКІвСьКе автотранСпортне пІдприЄмСтво № 16363»

Установчі збори засновників Товариства з додатковою відповідальніс-
тю «Харківське автотранспортне підприємство № 16363» відбудуться 07 бе-
резня 2018 року о 14:20 год. за адресою: 61172, м. харків, вул. роган-
ська, 160, актовий зал. Реєстрація засновників для участі в установчих 
зборах засновників розпочнеться 07 березня 2018 року з 13:00 год. до 
13:30 год. за адресою: 61172, м. Харків, вул. Роганська, 160, актовий зал. 
Для реєстрації засновники Товариства з додатковою відповідальністю «Хар-
ківське автотранспортне підприємство № 16363» повинні мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу, а представникам засновників додатково мати 

документи (довіреність тощо), які підтверджують їх повноваження, оформ-
лені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

порядок денний:
1. Про обрання голови, секретаря зборів та уповноваження особи (осіб) 

на підписання протоколу установчих зборів засновників Товариства з до-
датковою відповідальністю «Харківське автотранспортне підприємство 
№ 16363».

2. Про створення Товариства з додатковою відповідальністю «Харківське 
автотранспортне підприємство № 16363».

3. Про затвердження статуту Товариства з додатковою відповідальністю 
«Харківське автотранспортне підприємство № 16363» та уповноваження 
особи (осіб) на підписання статуту Товариства з додатковою відповідальніс-
тю «Харківське автотранспортне підприємство № 16363». 

4. Про обрання (призначення) органів управління Товариства з додатко-
вою відповідальністю «Харківське автотранспортне підприємство 
№ 16363».

голова комісії з припинення
пат « атп 16363» ____________ о.м. Капінос

НОВИНИ
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американского электроэнергетического концерна 
Scana компанией Dominon Energy за $14,6 млрд, 
сделка фармкомпания Sanofi и Bioverativ на 
$11,4 млрд, а также покупка группой Bacardi произво-
дителя текилы Patron за $5,1 млрд.

В понедельник были объявлены еще несколько 
сделок, поэтому итоговая сумма M&A за январь будет 
выше.

доходность 5-летних гособлигаций 
германии достигла нуля впервые с 2015 г.

Доходность пятилетних гособлигаций Германии 
в понедельник достигла нуля и превысила эту от-
метку впервые с декабря 2015 года на заявлениях 
члена правления Европейского центрального бан-
ка (ЕЦБ) Клааса Кнота, сообщает агентство 
Bloomberg.

В ходе торгов доходность 5-летних бумаг поднима-
лась на четыре базисных пункта (б.п.), до 0,02%, 

10-летних - также на 4 б.п., до 0,65%.
По словам К.Кнота, у ЕЦБ нет никаких оснований 

для продолжения программы количественного смяг-
чения (QE), поскольку она достигла тех результатов, 
которых можно было бы реалистично ожидать.

«Его слова подтверждают, что завершение QE в 
сентябре уже считается решенным делом, а это озна-
чает, что близок отход от искусственно заниженных 
показателей доходности в Германии и спредов с пе-
риферийными бондами», - полагает стратег ADM 
Investor Services Марк Оствальд.

Доходность гособлигаций в понедельник повыша-
лась практически во всех странах еврозоны. В том 
числе в Италии доходность 10-летних бондов вырос-
ла на 1,2 б.п., до 2,01%, в Испании - на 2 б.п., до 
1,43%.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы  
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22. ПАТ УКРАЇНА-РАЙЗ 5

23. ПАТ УКРНАФТА 7

24. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16363 9
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18020
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
29.01.2018 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 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 2018 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 2018 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 


