
№193 (2946) 09.10.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

28.08.2018  м. Київ  № 593

Про визнання таким, що втра-
тило чинність, рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 
20 червня 2013 року № 1105

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  
20 вересня 2018 року за № 1085/32537

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою приведення нормативно-правових актів у відпо-
відність до вимог Закону України від 15 травня 2018 року 
№ 2418-VIII «Про внесення змін до деяких законів Украї-
ни щодо сприяння залученню іноземних інвестицій»

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 20 червня 2013 року № 1105 «Про затвердження По-
рядку надання дозволу на розміщення та/або обіг цінних 
паперів українських емітентів за межами України», заре-
єстроване в Міністерстві юстиції України 17 липня 
2013 року за № 1201/23733 (зі змінами).

2. Управлінню методології корпоративного управління 
та корпоративних фінансів (Пересунько Д.) забезпечити:

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

оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку.

3. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку.

4. Це рішення набирає чинності з 24 листопада 2018 року, 
але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Лібанова М.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«04» жовтня 2018 р.  м. Київ  № 696

Щодо зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку стосовно інвестиційних 
сертифікатів пайових інвести-
ційних фондів, випущених ком-
паніями з управління активами 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 593 від 28.08.2018 р. 
Рішення Комісії № 696, 697 від 04.10.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

зв’язку з анулюванням компаніям з управління активами 
ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондо-
вому ринку – діяльності з управління активами інститу-
ційних інвесторів (діяльність з управління активами) та з 
метою захисту прав інвесторів у цінні папери, 

Національна комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з «05» жовтня 2018 р. внесення змін до 

системи депозитарного обліку цінних паперів щодо ін-
вестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, 
випущених компаніями з управління активами (далі – 
Емітенти) згідно з переліком, що додається.

2. Заборонити ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВА-
РИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи – 30370711), 
(далі – ПАТ «НДУ») та депозитарним установам, що здій-
снюють облік прав власності на інвестиційні сертифікати 
Емітентів у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції з цими цінними паперами, крім опера-
цій, пов’язаних з їх викупом та спадкуванням/правонас-
тупництвом.

3. Зобов’язати ПАТ «НДУ» невідкладно довести до ві-
дома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на інвестиційні сертифікати Емітентів у депози-
тарній системі України, дане рішення Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія).

4. АСОЦІАЦІЇ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДОВІ ТОРГОВЦІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи – 33338204), 
(далі – АСОЦІАЦІЯ «УФТ»), УКРАЇНСЬКІЙ АСОЦІАЦІЇ ІН-
ВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ (ідентифікаційний код юри-
дичної особи – 23152037), (далі – УАІБ) та ПРОФЕСІЙНІЙ 
АСОЦІАЦІЇ УЧАСНИКІВ РИНКІВ КАПІТАЛУ ТА ДЕРИВА-
ТИВІВ (ідентифікаційний код юридичної особи  – 
24382704), (далі – ПАРД) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «НДУ» у триденний термін з моменту отриман-
ня ним копії цього рішення, повідомити Комісію про його 
виконання. 

6. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити 
відправлення у встановленому порядку копії цього рі-
шення Емітентам та ПАТ «НДУ». 

7. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) повідомити про 
прийняте рішення АСОЦІАЦІЮ_«УФТ», УАІБ та ПАРД.

8. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку
від «04» жовтня 2018 року № 696

Перелік компаній з управління активами та пайових інвестиційних фондів яким з «05» жовтня 2018 року 
зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку інвестиційних сертифікатів, крім операцій, 

пов’язаних з викупом та спадкуванням/правонаступництвом даних цінних паперів
№ КУА ІСІ
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«АГРО КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 37371617)

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий 
інвестиційний фонд «Аграрні Інвестиції» (код ЄДРІСІ – 
2331688)

2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА 
АДМІНІСТРУВАННЮ НЕДЕРЖАВНИХ 
ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ПАРТНЕР-КАПІТАЛ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 
32980775)

ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ВІДКРИТІ 
ІНВЕСТИЦІЇ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО 
ТИПУ (код ЄДРІСІ – 233791)
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ДОБРОБУД» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО 
ТИПУ (код ЄДРІСІ – 233331)
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІНВЕСТІНІЦІАТИВИ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ (код ЄДРІСІ – 233618)
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІНВЕСТИЦІЙНІ ІНІЦІАТИВИ» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ (код ЄДРІСІ – 233585)
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«БУДІНВЕСТПАРТНЕР» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ (код ЄДРІСІ – 233619)
ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІНВЕСТБУДПАРТНЕР» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ (код ЄДРІСІ – 233433)
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПІТАЛ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 
35677371)

Пайовий венчурний інвестиційний фонд 
недиверсифікованого виду закритого типу «ЕСКО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ» (код ЄДРІСІ – 2331048)
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕСКО-ПРЕМІУМ» (код 
ЄДРІСІ – 23300342)

4 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АКЕРС ІНВЕСТ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 
33401946)

Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Еліот» 
недиверсифікованого виду закритого типу (код ЄДРІСІ – 
233492)
Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд 
закритого типу «Київ Інвестмент Груп Капітал» (код ЄДРІСІ – 
2331500)
Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд 
закритого типу «Арсенал» (код ЄДРІСІ – 2331452)
Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Приватні 
інвестиції» недиверсифікованого виду закритого типу (код 
ЄДРІСІ – 233427)
Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд 
закритого типу «Акерс» (код ЄДРІСІ – 2331501)
Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд 
закритого типу «Інвест - Капітал» (код ЄДРІСІ – 2331612)
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд «Мета» (код ЄДРІСІ – 23300196)

5 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНСАЙТ ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 37148049)

Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд 
«Інсайт - Актив» (код ЄДРІСІ – 23100051)

6 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТЕЙБЛ 
ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 37995670)

Пайовий венчурний недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд «КЕПІТАЛ» (код ЄДРІСІ – 23300083)
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд «Афініті» (код ЄДРІСІ – 23300029)
Пайовий венчурний недиверсифікований закритий 
інвестиційний фонд «Оранж» (код ЄДРІСІ – 23300040)

7 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛЕМАКО ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 38186056)

Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «ЛЕМАКО ІНВЕСТ» (код ЄДРІСІ – 23300183)
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний 
фонд «ЛЕМАКО КАПІТАЛ» (код ЄДРІСІ – 23300182)
Закритий недиверсифікований венчурний пайовий 
інвестиційний фонд «Континентальний фонд нерухомості» 
(код ЄДРІСІ – 23300180)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

04.10.2018 м. Київ  № 697

Щодо зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку стосовно цінних паперів, 
випущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОР-
ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «АВТОАЛЬЯНС - НЕРУ-
ХОМІСТЬ»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 

зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушень ви-
мог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України 
«Про інститути спільного інвестування», та з метою за-
хисту прав інвесторів у цінні папери, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з «05» жовтня 2018 року внесення змін до 

системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій 
ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРА-
ТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВТОАЛЬЯНС - НЕ-
РУХОМІСТЬ» (ідентифікаційний код - 34487261).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код – 30370711) та депозитарним 
установам, що здійснюють облік прав власності на цінні 
папери у депозитарній системі України, здійснювати об-
лікові операції з цими цінними паперами, крім операцій, 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 04 жовтня 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

2. Про внесення зміни до рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 11 листопада 2014 року № 1511 

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

3. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Вимог до договору про надання послуг 
з обслуговування рахунку в цінних паперах номінального утримувача» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін до Положення про функціонування 
фондових бірж» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

5. Про внесення Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

6. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 жовтня 
2012 року № 1519» 

рішення схвалено
(для оприлюднення)

7. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно 
інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів, випущених 
компаніями з управління активами (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРО 
КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37371617), …)

прийнято рішення

8. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно 
цінних паперів, випущених ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВТОАЛЬЯНС - 
НЕРУХОМІСТЬ»

прийнято рішення

9. Щодо звіту пайового закритого недиверсифікованого венчурного 
інвестиційного фонду «Слобожанська інвестиційна група» ТОВ «Компанія з 
управління активами «Західна інвестиційна група»

прийнято рішення

10. Щодо звіту пайового венчурного інвестиційного фонду 
недиверсифікованого виду закритого типу «Екостарт» ПрАТ «Компанія з 
управління активами «Карпати - інвест»

прийнято рішення

пов`язаних з їх викупом та спадкуванням/правонаступ-
ництвом.

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, що 
здійснюють облік прав власності на цінні папери ПАТ «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВТОАЛЬЯНС - НЕРУХОМІСТЬ» 
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифіка-
ційний код – 33338204), Українській Асоціації Інвестицій-
ного Бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код – 23152037), 
Професійній асоціації учасників ринків капіталу та дери-
вативів (ПАРД) (ідентифікаційний код – 24382704) довес-
ти до відома членів відповідних асоціацій інформацію 
про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішення 
повідомити Комісію про його виконання. 

6. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом п’яти 

робочих днів забезпечити відправлення у встановлено-
му порядку копії цього рішення ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «АВТОАЛЬЯНС - НЕРУХОМІСТЬ» та 
ПАТ «Національний депозитарій України». 

7. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом трьох 
робочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціа-
цію «Українські фондові торговці», Українську Асоціацію 
Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), Професійну асоціацію 
учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).

8. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити опри-
люднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту
нормативно-правового акта

Проектом рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку «Про визначення таким, що втра-
тило чинність, рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519» передбачається визнати таким, що втратило 
чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519 
«Про затвердження Порядку ведення реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів», зареєстро-
ване в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року 
за № 2213/22525.

Така необхідність виникла у зв’язку з прийняттям За-
кону України «Про аудит фінансової звітності та аудитор-
ську діяльність» (далі – Закон України), в якому відповід-
но до розділу X прикінцевого та перехідного положення 
Закону України пункт 24 частини другої статті 7 Закону 
України «Про державне регулювання ринку цінних папе-
рів в Україні» виключено.

Крім того, Законом було встановлено порядок ведення 
Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 
(далі - Реєстр) та зазначено, що суб’єкти аудиторської ді-
яльності можуть надавати аудиторські послуги лише піс-
ля включення до такого Реєстру. Законом віднесено до 
повноважень Аудиторської палати України внесення ау-
диторів та суб’єктів аудиторської діяльності до Реєстру.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного 
нормативно-правового акту надсилаються поштою на 
адресу Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, де-
партамент систематизації та аналізу фінансової звітнос-
ті учасників ринків капіталу та пруденційного нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку  – http://www.nssmc.gov.ua/ .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить один місяць з дати оприлюднення проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, 
та відповідно до документів, наданих ПрАТ «Білоцерків-
електроремонт» (вул. Павліченко, 49, м. Біла Церква, 
Київська обл., 09107 код за ЄДРПОУ: 00212819) на зу-
пинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-

ного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Білоцерків-
електроремонт» — № 295-ДР-З від 04 жовтня 
2018 року.

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

«08» жовтня 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «СО-
ФОС» (бульвар Дружби Народів, буд. 19, м.Київ, 01042, 
код за ЄДРПОУ: 34576548), на скасування реєстрації ви-
пуску акцій ПрАТ «СОФОС» у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «СОФОС» (код за ЄДРПОУ: 34576548). Сві-
доцтво про реєстрацію випуску ПрАТ «СОФОС» від 
28 березня 2011 року №133/10/1/11, видане Територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку в м. Києві та Київській області, ану-
льовано – розпорядження № 255-ДР-С-А від 04 жов-
тня 2018 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 03.10.2018 №550-ДП-ДУ, 
винесеної у відношенні ТОВ «ПОРТО ДЕЛ МАРК» за по-
вторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клі-
рингової діяльності, затверджених рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.05.2013 
№ 862, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
06.06.2013 за № 897/23429, застосовано санкцію у ви-
гляді анулювання ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме: депозитарна діяльність депозитарної устано-
ви, виданої на підставі рішення Комісії №333 від 
24.03.2016.

08.10.2018 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «Тростянецьке 
районне підприємство «Агромаш»

1.2.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03567440
1.3.Місцезнаходження емітента Вінницька область, місто Гайсин, 

вулиця Північна, 63
1.4.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

тел. (04343) 2-21-51 
факс (04343) 2-21-51

1.5.Електронна поштова адреса 
емітента

Tavdarhanova@pkzp.com.ua

1.6. Дата вчинення дії 5 жовтня 2018 р.
1.7.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента
1.8.Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://trostagro.at.ua

2. Текст повідомлення:
2.1. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Голова Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» 
Безкоровайний Юрій Миколайович (паспорт серії НС №361477, виданий При-
дніпровським РВ УМВС України в Черкаській обл. «12» листопада 1997 р.), 
обраний на строк до завершення проведення процедури ліквідації Товари-
ства. Підстава такого рішення: прийняття позачерговими загальними збора-
ми акціонерів рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку з необхідністю 
обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства. Обґрунтуван-
ня змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення позачер-
говими загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа 
обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: головний економіст відділу по 
контролю за сільськогосподарським виробництвом ТОВ «Сільгосппродукт», 
головний економіст СТОВ «Агроко», начальник управління економіки та фі-
нансів цукрового виробництва ТОВ «Група «Агропродінвест», Директор ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприєм-
ство «Агромаш». Особа акціями Товариства не володіє. Особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Член Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» 
Юркова Алла Анатоліївна (паспорт серії АА №103508, виданий Ленінським 
РВ УМВС України у Вінницькій обл. «23» листопада 1995 р.), обрана на 
строк до завершення проведення процедури ліквідації Товариства. Підста-
ва такого рішення: прийняття позачерговими загальними зборами акціоне-
рів рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку з необхідністю обрання 
ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства. Обґрунтування змін 
у персональному складі посадових осіб: прийняття рішення позачерговими 
загальними зборами акціонерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала 
протягом останніх 5 (п’яти) років: бухгалтер ПП ВКФ «Дельта», головний 
бухгалтер ПП ВКФ «Дельта». Особа акціями Товариства не володіє. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.3. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ОБРАННЯ: 

Член Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» Му-
дрий Олег Григорович (паспорт серії АА № 990063, виданий Теплицьким РВ 
УМВС України в Вінницькій обл. «29» червня 1999 р.) обраний на строк до за-
вершення проведення процедури ліквідації Товариства. Підстава такого рішен-
ня: прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення про лік-
відацію Товариства та у зв’язку з необхідністю обрання ліквідаційної комісії 
(комісії з припинення) Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціо-
нерів Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) 
років: головний юрисконсульт ТОВ «ПК «Зоря Поділля», начальник юридично-
го відділу ТОВ «ПК «Зоря Поділля». Особа акціями Товариства не володіє. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.4. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНЬ:

Голова Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» Гордилюк Володимир Ми-

хайлович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава 
такого рішення: прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рі-
шення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії 
(комісії з припинення) Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акціо-
нерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. Особа є представни-
ком акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 31953813, 
місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29А). ТОВ ««ГРУПА АГРО-
ПРОДІНВЕСТ» володіє 1 332 550 шт. простих іменних акцій, загальною номі-
нальною вартістю 333 137 грн. 50 коп., що складає 64, 0132 % від статутного 
капіталу Емітента. Особа перебувала на даній посаді 6 (шість) місяців. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям 
рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної ко-
місії (комісії з припинення) Товариства), на дану посаду нікого не призначено.

2.5. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНЬ:

Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» Сiкорський Сергiй Петро-
вич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого 
рішення: прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення 
про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (ко-
місії з припинення) Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акці-
онерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. Особа є представ-
ником акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 31953813, 
місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29А). ТОВ ««ГРУПА АГ-
РОПРОДІНВЕСТ» володіє 1 332 550 шт. простих іменних акцій, загальною 
номінальною вартістю 333 137 грн. 50 коп., що складає 64, 0132 % від статут-
ного капіталу Емітента. Особа перебувала на даній посаді 6 (шість) місяців. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям 
рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної ко-
місії (комісії з припинення) Товариства), на дану посаду нікого не призначено.

2.6. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНЬ:

Член Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» Пащенко Андрій Васильо-
вич (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого 
рішення: прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення 
про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (ко-
місії з припинення) Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами акці-
онерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. Особа є представ-
ником акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ГРУПА АГРОПРОДІНВЕСТ» (ідентифікаційний код 31953813, 
місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул. Електриків, 29А). ТОВ ««ГРУПА АГ-
РОПРОДІНВЕСТ» володіє 1 332 550 шт. простих іменних акцій, загальною 
номінальною вартістю 333 137 грн. 50 коп., що складає 64, 0132 % від статут-
ного капіталу Емітента. Особа перебувала на даній посаді 6 (шість) місяців. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям 
рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної ко-
місії (комісії з припинення) Товариства), на дану посаду нікого не призначено.

2.7. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНЬ:

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке 
районне підприємство «Агромаш» Безкоровайний Юрій Миколайович (паспорт 
серії НС №361477, виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкась-
кій обл. «12» листопада 1997 р.). Підстава такого рішення: прийняття позачер-
говими загальними зборами акціонерів рішення про ліквідацію Товариства та у 
зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (комісії з припинення) Товариства. 
Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: прийняття рішен-
ня позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Особа акціями 
Товариства не володіє. Особа перебувала на даній посаді 15 (п'ятнадцять) 
днів. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям 
рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної ко-
місії (комісії з припинення) Товариства), на дану посаду нікого не призначено.

2.8. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИєМСТВО «АГРОМАШ»
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«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНЬ:

Голова Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» Коврига Тетяна Степанiвна 
(особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава такого рі-
шення: прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів рішення 
про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної комісії (ко-
місії з припинення) Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі 
посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними зборами ак-
ціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. Особа перебу-
вала на даній посаді 1 (один) рік 5 (п’ять) місяців 9 (дев’ять) днів. Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям 
рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної ко-
місії (комісії з припинення) Товариства), на дану посаду нікого не призначено.

2.9. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНЬ:

Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» Поворознюк Наталiя 
Петрiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Підстава 
такого рішення: прийняття позачерговими загальними зборами акціонерів 
рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної 
комісії (комісії з припинення) Товариства. Обґрунтування змін у персональ-
ному складі посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними 
зборами акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. Осо-
ба перебувала на даній посаді 1 (один) рік 5 (п’ять) місяців 9 (дев’ять) днів. 
Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям 
рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної ко-
місії (комісії з припинення) Товариства), на дану посаду нікого не призначено.

2.10. Позачерговими загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш» 5 жовтня 2018 р. прийнято рішення про ПРИПИНЕННЯ ПО-
ВНОВАЖЕНЬ:

Член Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«Тростянецьке районне підприємство «Агромаш» Терлецька Людмила 
Володимирiвна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Під-
става такого рішення: прийняття позачерговими загальними зборами акціоне-
рів рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної 
комісії (комісії з припинення) Товариства. Обґрунтування змін у персонально-
му складі посадових осіб: прийняття рішення позачерговими загальними збо-
рами акціонерів Товариства. Особа акціями Товариства не володіє. Особа 
перебувала на даній посаді 1 (один) рік 5 (п’ять) місяців 9 (дев’ять) днів. Особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Замість даної особи, повноваження якої припинено (у зв’язку з прийняттям 
рішення про ліквідацію Товариства та у зв’язку зі створенням ліквідаційної ко-
місії (комісії з припинення) Товариства), на дану посаду нікого не призначено.

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

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

Голова Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш»

Безкоровайний Ю. М. _______________________________
/підпис М. П./

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

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Бу-
ровик»

2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68, (0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: burovik.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно з рішенням Наглядової Ради ПрАТ «Буровик» (протокол №1 від 

04.10.2018 р.), в зв'язку з прийняттям рішення Загальними зборами акціо-
нерів ПрАТ «Буровик» на затвердження статуту товариства в новій редак-
ції, припинено повноваження:

- Голови правління ПрАТ «Буровик» Гагена Сергія Івановича (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 08.08.2018  р. 
Не володіє часткою у статутного капіталу емітента. 

- Члена правління ПрАТ «Буровик» Аксюка Михайла Степановича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 
01.10.2011 р. Не володіє часткою у статутного капіталу емітента. 

- Члена правління ПрАТ «Буровик» Крутова Олександра Федоровича 

(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 
01.10.2011 р. Не володіє часткою у статутного капіталу емітента. 

- Члена правління ПрАТ «Буровик» Мирончука Юрiя Андрiйовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 
01.10.2011 р. Не володіє часткою у статутного капіталу емітента. 

- Члена правління ПрАТ «Буровик» Даценка Євгенiя Вiкторовича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 
01.10.2011р. Володіє 1,45% у статутного капіталу емітента. 

- Члена правління ПрАТ «Буровик» Тараненка Миколу Олександровича 
(згоди на розкриття паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 
01.10.2011 р. Не володіє часткою у статутного капіталу емітента. 

- Члена правління ПрАТ «Буровик» Макухи Анатолiя Петровича (згоди 
на розкриття паспортних даних не надано). Перебував на посаді з 
01.10.2011 р. Володіє 1,1% у статутного капіталу емітента. 

Згідно з рішенням Наглядової Ради ПрАТ «Буровик» (протокол №1 від 
04.10.2018 р.) призначено на посаду Директора ПрАТ «Буровик» Гагена 
Сергія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Поса-
дову особу обрано строком на 3 роки. Не володіє часткою у статутному 
капіталі емітента. Протягом 5 років своєї діяльності обіймав посади водія 
ПрАТ «Буровик», Голови правління ПрАТ «Буровик». 

Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не мають.

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

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

2. Директор  Гаген С.І.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУРОВИК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 01564897
3. Місцезнаходження: 01135 мiсто Київ, площа Перемоги, будинок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)581-00-12, 581-00-12
5. Електронна поштова адреса: levinzon.r@dc-leonardo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну типу ак-
ціонерного товариства

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення: 22.06.2018 року. Найменування уповнова-

женого органу емітента, що прийняв відповідне рішення: річні (чергові) 
Загальні Збори Акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА». Дата державної реєстрації відповідних змін до 
відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР: 04.10.2018 року. 
Повне найменування акціонерного товариства до зміни: ПУБЛІЧНЕ АК-
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА». Повне найменуван-
ня акціонерного товариства після зміни: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА».

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

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

2. Голова Правління Левiнзон Ростислав  05.10.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА»
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Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів
ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Публічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК»  

(Україна, 79019, м. Львів, вул. Газова, 17)
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів Публічного ак-
ціонерного товариства «ОКСІ БАНК» (далі Банк) відбудуться 14.11.2018р. 
о 15 год. 00 хв. в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Львів, 
вул. Газова,17, 4-й поверх, кімната для проведення засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборів акціонерів Банку 
(далі ЗЗА) буде проводитись в день проведення Загальних зборів з 
14 год. 00 хв. до 14 год. 45 хв. у приміщенні Банку за адресою : Україна, 
м. Львів, вул. Газова,17, 4-й поверх, біля кімнати для проведення засі-
дань.

Для проходження реєстрації акціонерам необхідно представити:
- документ, який ідентифікує особу, для акціонера – фізичної особи,
- довіреність на право участі та голосування у ЗЗА від імені акціонера і 

документ, який ідентифікує особу – для представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, який ідентифі-

кує особу – для керівника юридичної особи, що є акціонером Банку.
Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно до п. 3 

ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареє-
струвався до початку зборів, не має права приймати участь у Загальних 
зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у ЗЗА, буде складений 
станом на 24 годину 08.11.2018р. 

Перелік питань, включених до проекту порядку денного,  
та проекти рішень:

1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати секретарем зборів Баляш О.М. Створити лі-

чильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - голова комісії, Пі-
лат  Я. І. - член комісії.

2. Про зміну найменування Спостережної ради Банку на Наглядову 
раду Банку. 

Проект рішення: Змінити найменування Спостережної ради Банку на 
Наглядову раду Банку.

3.Про зміну типу ПАТ «ОКСІ БАНК».
Проект рішення: Змінити тип акціонерного товариства Банку з публіч-

ного на приватне. Тип акціонерного товариства вказати у його Статуті. 
4. Про зміну найменування ПАТ «ОКСІ БАНК».
Проект рішення: Змінити найменування Банку з Публічного акціонер-

ного товариства «ОКСІ БАНК» (скорочено ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонер-
не товариство «ОКСІ БАНК» (скорочено АТ «ОКСІ БАНК»), відповідно.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту банку, включно з 

зазначеними змінами. Доручити Голові та секретарю Загальних зборів під-
писати Статут в новій редакції. 

Доручити Голові Правління Романюку А. В. у встановлені законом тер-
міни погодити нову редакцію Статуту в Національному банку України та 
зареєструвати Статут в органах державної реєстрації.

Після державної реєстрації Статуту у всіх внутрішніх нормативних до-
кументах банку змінити назву банку з Публічного акціонерного товариства 
«ОКСІ БАНК» (ПАТ «ОКСІ БАНК») на Акціонерне товариство «ОКСІ БАНК» 
(АТ «ОКСІ БАНК»).

6.Затвердження нової редакції Положення про загальні збори акці-
онерів Банку

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про загальні 
збори акціонерів Банку.

7. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду 
Банку.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову 
раду Банку.

8. Затвердження нової редакції Положення про Правління Банку.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Правління 

Банку.
9. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію 

Банку.
Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Ревізійну 

комісію Банку
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою http://www.
okcibank.com.ua

З документами, пов’язаними з порядком денним ЗЗА, акціонери (їх 
представники) можуть ознайомитись у робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. 
(обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.) за місцезнаходженням Банку за 
адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова,17, кім. 204 . Відповідальна особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний се-
кретар. За інформацією звертатись за т. (032) 23-23-708.

Від дати повідомлення про проведення ЗЗА до дати проведення ЗЗА 
акціонери та/або їх представники мають право ознайомитися з документа-
ми, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за міс-
цезнаходженням Банку, а в день проведення ЗЗА - також у місці їх прове-
дення.

Акціонери мають право ставити письмові запитання щодо питань, вклю-
чених до проекту порядку денного ЗЗА та порядку денного ЗЗА до дати 
проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного ЗЗА, а також щодо нових кандидатів до складу 
органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного скла-
ду кожного з органів. Пропозиція мусить відповідати вимогам чинного за-
конодавства України.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення ЗЗА, 
а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення ЗЗА.

Для участі в ЗЗА представник акціонера надає реєстраційній комісії 
наступні документи: документ, який ідентифікує особу, документ що по-
свідчує повноваження представника акціонера (довіреність на право 
участі та голосування у ЗЗА та/або інформацію або витяг з ЄДР)). Дові-
реність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, 
порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти 
якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загаль-
них зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Надання довіреності на право участі та 
голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих за-
гальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого пред-
ставника.

Голосування відбувається з використанням бюлетенів для голосуван-
ня.

Голова Правління Романюк А. В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 08.10.2018р.
(дата) 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОКСІ БАНК»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"IНСТИТУТ ЮЖНIIГIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 00158741
3. Місцезнаходження 83004, м. Донецьк, 

вул. Артема, буд. 169-Г
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0(62)206-53-74; 206-53-75; 206-64-20

5. Електронна поштова адреса ex@yuzh-gaz.donetsk.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.ungg.org

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до iнформацiйних довiдок Публiчного акцiонерного товари-

ства «Нацiональний депозитарiй України» (далi - НДУ) вiд 03.10.2018 р. 
№ 165780 iд «Щодо iнформацiї про акцiонерiв, якi володiють 5% та бiльше 
вiдсотками статутного капiтала емiтента» та № 165782 iд «Щодо iнформацiї 
про акцiонерiв -юридичних осiб i спiльної кiлькостi - фiзичних осiб» станом 
на 01.10.2018 р., наданих на розпорядження ПАТ «ЮЖНIIГIПРОГАЗ» (далi 
Емiтент) , Емiтентом виявленi змiни у складi акцiонерiв, про якi НДУ не 
повiдомляв Емiтенту. Зазначенi довiдки одержанi Емiтентом вiд НДУ 
03.10.2018 р. засобами СОI.

На пiдставi одержаних довiдок Емiтент повiдомляє наступну iнформацiю. 
У Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння акти-
вами «Стратегiя» (Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Iнвестицiйний 
клуб» недиверсифiкованого виду закритого типу), iдентифiкацiйний код 

32707324-2331373, станом на 01.10.2018 р. вiдсутнi простi iменнi акцiї 
Емiтента.

Станом на 01.09.2018 р. зазначене товариство володiло 1303000 про-
стими iменними акцiями Емiтента, що складало 40, 000024 вiдсоткiв ста-
тутного капiталу.

У Емiтента вiдсутня будь-яка iнформацiя про вiдчуження акцiй та яким 
чином (прямо або опосередковано) i коли ця дiя вiдбувалась.

Станом на 01.10.2018 р., ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКОН», iдентифiкацiйний код 24582136, є власником 811118 простих 
iменних акцiй Емiтента, що складає 24,900030 вiдсоткiв статутного капiталу. 
Станом на 01.09.2018 р. зазначене товариство не володiло простими 
iменними акцiями Емiтента.

У Емiтента вiдсутня будь-яка iнформацiя про набуття прав на акцiй та 
яким чином (прямо або опосередковано) ця дiя вiдбувалась, вiдомостi про 
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпо-
рядження акцiями та дату набуття прав на акцiї .

Станом на 01.10.2018 р., ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТОКТАЙМ», iдентифiкацiйний код 36008879, є 
власником 491882 простих iменних акцiй Емiтента, що складає 15,099993 
вiдсоткiв статутного капiталу. Станом на 01.09.2018 р. зазначене товари-
ство не володiло простими iменними акцiями Емiтента. 

У Емiтента вiдсутня будь-яка iнформацiя про набуття прав на акцiй та 
яким чином (прямо або опосередковано) ця дiя вiдбувалась, вiдомостi про 
осiб, якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридич-
ної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпо-
рядження акцiями та дату набуття прав на акцiї .

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 Бондарцов В.Д.
директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

04.10.2018
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“IНСТИТУТ ЮЖНIIГIПРОГАЗ”

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА

1.Загальні відомості:
1.1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «Тростянецьке районне 
підприємство «Агромаш»

1.2.Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ

03567440

1.3.Місцезнаходження емітента Вінницька область, місто Гайсин, 
вулиця Північна, 63

1.4.Міжміський код, телефон та 
факс емітента

тел. (04343) 2-21-51 факс (04343) 
2-21-51

1.5.Електронна поштова адреса 
емітента

Tavdarhanova@pkzp.com.ua

1.6. Дата вчинення дії 5 жовтня 2018 р.
1.7.Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 

шляхом ліквідації за рішенням 
вищого органу емітента

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

http://trostagro.at.ua

2. Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквіда-

ції: 5 жовтня 2018 р.
2.2.Назва органу емітента, що прийняв це рішення: позачергові загальні 

збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростя-
нецьке районне підприємство «Агромаш».

2.3.Причини такого рішення: добровільне рішення акціонерів про при-
пинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке ра-
йонне підприємство «Агромаш» шляхом ліквідації.

2.4.Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене 
питання: 5 жовтня 2018 р.

2.5.Результати голосування із зазначенням кількості голосів «за» та 
кількості голосів «проти»:

«ЗА» - 1 332 550 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціо-

нерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, 
які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голо-
суючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціо-
нерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками 
голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількос-
ті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та 
є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від 
кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних 
зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 

2.6.Інформація щодо кредиторів або їх відсутність: так є в наявності 
кредитори.

2.7.Вартість чистих активів, сума зобов’язань і розмір власного капіталу 
за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висно-
вком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію 
емітента: вартість чистих активів –250 тис. грн.; сума зобов’язань – 
319  тис. грн.; розмір власного капіталу – 520 тис. грн.

2.8.Інформація про достатність активів емітента для розрахунку за його 
зобов’язаннями: так, достатньо активів Емітента для розрахунку за 
зобов’язаннями. 

2.9.Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і 
розподілятиметься між акціонерами: 34 тис. грн.

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

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

Голова Ліквідаційної комісії (комісії з припинення) ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Тростянецьке районне підприємство 
«Агромаш»

Безкоровайний Ю. М. _______________________________
/підпис М. П./

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИєМСТВО «АГРОМАШ»
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Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИ-
ЇВСЬКИЙ РІчКОВИЙ ПОРТ», ідентифікаційний код 03150071, яке зна-
ходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70, (надалі 
- Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних 
зборів Товариства (надалі - Збори).

Дата та час проведення Зборів: 09 листопада 2018 року о 12 год. 45 хв.
Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (актовий зал).
час початку реєстрації учасників Зборів: 09 листопада 2018 року о 

11 год. 00 хв.
час закінчення реєстрації учасників Зборів: 09 листопада 2018 року 

о 12 год. 30 хв.
Дата та час відкриття Зборів: 09 листопада 2018 року о 12 год. 45 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 

(актовий зал).
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 05 листопада 2018 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-
ства та припинення її повноважень.

2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними 

зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та 
на вчинення дій, пов’язаних державною реєстрацією Статуту 

в затвердженій новій редакції.
4. Про ліквідацію філії «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
5. Про ліквідацію філії «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».
6. Про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНТСТВО». 
Проект порядку денного та проекти рішень
1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товари-

ства та припинення її повноважень.
Проект рішення:
1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: 

Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Рус-
ланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член 
лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими 
після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

2. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Проект рішення:
2. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» шляхом викладення його в новій 
редакції. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

3. Про визначення особи, уповноваженої позачерговими загальними 
зборами Товариства на підписання Статуту Товариства в новій редакції та 
на вчинення дій, пов’язаних державною реєстрацією Статуту в затвердже-
ній новій редакції.

Проект рішення:
3. Уповноважити Голову Правління Лошака Костянтина Анатолійовича 

(паспорт МЕ 784991, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті 
Києві 15.02.2007р., реєстраційний номер облікової картки платника подат-
ків: 2530818213) підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» в затвердженій новій редакції та 
вчинити дії, пов’язані із державною реєстрацією Статуту в затвердженій 
новій редакції у встановленому законодавством порядку, включаючи ви-
дачу на вказані дії відповідної довіреності.

4. Про ліквідацію філії «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення:
4. Ліквідувати філію «ПРИСТАНЬ «ВІННИЦЯ» (код за ЄДРПОУ 

14287595) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ 
РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв’язку із негативним впливом її діяльності на загаль-
ний фінансово-економічний стан Товариства. Надати повноваження Голові 
Правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених 
законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.

5. Про ліквідацію філії «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ».

Проект рішення:
5. Ліквідувати філію «ПРИСТАНЬ «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ» (код за 

ЄДРПОУ 25501950) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВ-
СЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ» у зв’язку із негативним впливом її діяльності на 
загальний фінансово-економічний стан Товариства. Надати повноваження 
Голові Правління на призначення ліквідаційної комісії та здійснення перед-
бачених законодавством дій щодо проведення процедури ліквідації.

6. Про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНТСТВО». 

Проект рішення:

6. Ліквідувати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РІЧКОВЕ ПАСАЖИРСЬКЕ ЕКСКУРСІЙНЕ АГЕНТСТВО» (код за ЄДРПОУ 
24092018) єдиним учасником якого є ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», як таке, що протягом останніх 
трьох років не здійснює господарської діяльності та не приносить жодного 
економічного ефекту. Надати повноваження Голові Правління на призна-
чення ліквідаційної комісії та здійснення передбачених законодавством дій 
щодо проведення процедури ліквідації.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх 
проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акці-
онерів відбувається за наступними адресами: м. Київ, вул. Верхній 
Вал,  буд. 70 та м. Київ, вул. Електриків, буд. 12, в робочі дні з 09 год. 00 хв. 
до 16 год. 30 хв. з перервою на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в 
день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановле-
ному законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами: Голова Правління Лошак Костянтин Анатолійович. 
Телефон для довідок: 0 (800) 306-046.

Відповідно до вимог статей 36, 38 Закону України «Про акціонерні това-
риства» акціонери мають право: 

- на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення 
Зборів до дати їх проведення;

- на ознайомлення з проектом договору про викуп Товариством акцій у 
разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визна-
чених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення 
про проведення Зборів до дати їх проведення;

- на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, 
включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів 
до дати проведення Зборів; 

- на внесення пропозицій, щодо питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товари-
ства. Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Збо-
рів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Зборів, а пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів Товариства 
не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо вклю-
чення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні 
проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядо-
вої ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонова-
ний кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що канди-
дат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного 
директора. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку ден-
ного Зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіаль-
ного виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного 
виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо 
кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціо-
нерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного ви-
конавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 
його повноваження;

- на оскарження рішення Товариства про відмову у включенні його про-
позицій до проекту порядку денного Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що 
посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в 
Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодав-
ства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність 
на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, по-
свідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють но-
таріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 
Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені пра-
вомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити пред-
ставнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника 
постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкли-
кати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну 
та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмо-
во повідомити про це реєстраційну комісію та керуючого санацією Товари-
ства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відпо-
відно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що 
видав довіреність щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким 
надсилається повідомлення про проведення Зборів становить 
35  000  000 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату скла-
дання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 
Зборів становить 34 662 194 штуки. Адреса веб-сайту, на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до про-
екту порядку денного: krp.com.ua

Наглядова рада ПрАТ «КИЇВПОРТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІчКОВИЙ ПОРТ»
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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 «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГО-
ВУВАННЯ ПАСАЖИРIВ НА ЗАЛIЗНИчНОМУ 
ТРАНСПОРТI УКРАЇНИ»

2. Код за ЄДРПОУ 31485055
3. Місцезнаходження 01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 38/40
4. Міжміський код, телефон та факс 044-503-30-63 044-503-30-63
5. Електронна поштова адреса alina@expresskiev.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації ucop.info
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

02 жовтня 2018 р. на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариста «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (далi-Товариство)( Протокол № 45 вiд 02 жовтня 
2018 р.) прийнято рiшення припинити повноваження Генерального дирек-
тора Маркелова Олександра Анатолiйовича 04 жовтня 2018 р.за угодою 
сторiн згiдно поданої заяви. Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл особи 
про розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Немає 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Особа перебува-
ла на данiй посадi з 17 грудня 2015 року.

02 жовтня 2018 р. на засiданнi Наглядової ради Публiчного акцiонерного 
товариства «Український центр обслуговування пасажирiв на залiзничному 
транспортi України» (протокол № 45 вiд 02 жовтня 2018 р.) прийнято 
рiшення обрати на посаду Генерального директора Литвиненка Володими-
ра Миколайовича з 05 жовтня 2018 р. Паспортнi вiдомостi: вiдсутнiй дозвiл 
особи про розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. 
Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Генераль-
ний директор обирається строком на 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: 06.04.2012-01.12.2015 -ДТГО» 
Пiвденно-Захiдна залiзниця» - начальник галузевої служби локомотивного 
господарства, 01.12.2015-17.10.2016 - ДТГО» Пiвденно-Захiдна залiзниця» - 
начальник служби локомотивного господарства, 17.10.2016 -05.07.2017 - 
ДТГО» Пiвденно-Захiдна залiзниця» - заступник начальника з рухомого 
складу матерiально-технiчного постачання, 30.03.2018-10.07.2018 - На-
чальник виробничого структурного пiдроздiлу «Локомотивного депо Львiв-
Захiд». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Литвиненко Володимир Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

05.10.2018
(дата)

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»

Ідентифікаційний код за єДРПОУ емітента: 05393518 
Місцезнаходження емітента: 80256, Львівська обл., Радехівський р-н, 

с. Оглядів, вул. Каштанова, 1
Електронна поштова адреса: eko-dim@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет www.eko-dim.ua
Номер телефону керівника емітента: 0322249474; факс: 0322249288
Зміна складу посадових осіб емітента 
Артемович Iгор Володимирович у зв’язку iз поданою заявою вiд 

20.09.2018 року достроково з 04.10.2018 р. (останнiй робочий день на цiй 
посадi) припинив повноваження Голови та члена Наглядової ради Товари-
ства. Склад Наглядової ради Товариства зменшився i становить 2 особи. 
Згоди Артемовича I.В. на розкриття паспортних даних не надано. Володiє 
акцiями Товариства у кiлькостi 11608 шт., що становить 13,2551% вiд ста-
тутного капiталу Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi або 
посадовi злочини не має. На посадi перебував з 10.11.2017 року. Повний 
склад Наглядової ради буде обрано на найближчих Загальних зборах 
акцiонерiв Товариства.

Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» 
(далі - «Товариство») від 05.10.2018 року (протокол засідання Наглядової 
ради 05/10/18 від 05.10.2018 року):

1. обрано Голову Наглядової ради Товариства Тарас Наталію Сергіївну. Зго-
ди Тарас Н.С. на розкриття паспортних даних не надано. Володіє акціями Това-
риства в кількості 111 штук, що становить 0,1267% від статутного капіталу То-

вариства. Впродовж останніх п’яти років діяльності обіймала посади 
начальника кошторисно-договірного відділу Товариства, головного економiста-
кошторисника КБП «Галичартбуд», члена Наглядової ради Товариства. Обра-
на на строк до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини немає.

2. звільнено Голову Правління Товариства Артемовича Володимира Ілько-
вича. Підстава - заява Голови Правління Товариства Артемовича В.І. від 
21.09.2018р. на звільнення з 05.10.2018р. (останній робочий день на цій посаді). 
Згоди Артемовича В.І. на розкриття паспортних даних не надано. Володіє акція-
ми Товариства у кількості 65768 шт., що становить 75,0999% від статутного ка-
піталу Товариства. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 
немає. На посаді Голови Правління Товариства перебував з 01.11.2017 року. 
Уповноважений підписувати та подавати документи щодо відомостей про зміну 
складу посадових осіб Товариства та іншої особливої інформації згідно законо-
давства до переоформлення взірця підпису та взірця електронного підпису.

3. обрано з 08.10.2018р. Головою Правління Товариства Артемовича 
Ігоря Володимировича. Згоди Артемовича І.В. на розкриття паспортних да-
них не надано. Володіє акціями Товариства у кількості 11608 шт., що стано-
вить 13,2551% від статутного капіталу Товариства. Протягом своєї діяль-
ності обіймав посади заступника Голови Правління з маркетингу 
Товариства, заступника Голови Правління Товариства, Голови Наглядової 
ради Товариства, Голови Правління Товариства. Непогашеної судимості за 
корисливі або посадові злочини не має. Обраний строком на 3 (три) роки.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством: Голова Правління Артемович І.В. 
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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс» повідом-
ляє, що 5 жовтня 2018 року о 10.00 год. відбулися позачергові загальні 
збори акціонерів за адресою: м.Київ, бульвар Вацлава Гавела, буд. 8.

Цим повідомленням приватне акціонерне товариство «Страхова компа-
нія «Аверс» публікує перелік питань, рішення з яких прийняті загальними 
зборами:

1. По першому питанню порядку денного вирішено обрати голову за-
гальних зборів та лічильну комісію.

2. По другому питанню порядку денного вирішено додати нові коди ви-
дів діяльності товариства згідно з КВЕД: 63.99, 66.21, 66.22, 70.22, 73.20 і 
припинити страхову діяльність (згідно з КВЕД 65.12), виключивши цей вид 

діяльності товариства та внести зміни до ЄДР в органах держаної реє-
страції.

Генеральному директору ПрАТ «СК «Аверс» Петренку О.В.:
- забезпечити подання відповідних документів для внесення змін до 

ЄДР в органи державної реєстрації;
- надати відповідну заяву до Національної комісії, що здійснює держав-

не регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання ліцензій 
на страхову діяльність;

- надати відповідну заяву до Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг про виключення товари-
ства з державного реєстру фінустанов.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС»
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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: 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 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Єдиним акціонером АТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 05.10.2018 (рі-

шення №6) прийняте рішення про дострокове припинення повноважень 
члена Наглядової ради (незалежного) Дубєнєцкої Алли Миколаївни 
(паспорт: МС 2811461, виданий 18.03.2016 Мiнським РУВС Мiнської 
областi), підстава - рішення Єдиного акціонера. Посадова особа володіє 
часткою у статутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за 

корисливi та посадові злочини не має. На посаді члена Наглядової ради 
Банку посадова особа перебувала 3 роки, 5 місяців.

Єдиним акціонером АТ «СБЕРБАНК» - ПАТ Сбєрбанк 05.10.2018 (рі-
шення №6) прийняте рішення про обрання з 06.10.2018 членом Нагля-
дової ради Банку (незалежним) Горських Ірину Вікторівну на строк до 
дати проведення чергових річних загальних зборів акціонерів (прийнят-
тя рішення єдиним акціонером Банку) (паспорт: ЕО 306342 виданий 
Центральним РВ ММУ МВС України в Миколаївській області 28.03.1997). 
Посадова особа є незалежним членом Наглядової ради. Посадова осо-
ба протягом останніх п'яти років своєї діяльності обіймала посади: На-
чальник сьомого відділу інспектування банків 1 та 2 груп Департаменту 
інспектування банків Генерального департаменту банківського нагляду 
Національного банку України; Радник Голови Правління ПАТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНІПРО» ; Керівник Служби корпоративного секретаріату 
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Посадова особа володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента - 0%, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадові злочини не має.

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

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

2. Голова Правління  Князєва І.О.
05.10.2018

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ВАТУТIНСЬКИЙ 
М'ЯСОКОМБIНАТ"

2. Код за ЄДРПОУ 00444263
3. Місцезнаходження 20250, Черкаська обл., мiсто 

Ватутiне, IНДУСТРIАЛЬНЕ 
ШОСЕ, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс 04740-62329 04740-62234
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

meat-vatutine.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПрАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ 

М’ЯСОКОМБIНАТ» №182-К вiд 04.10.2018 року, прийнято рiшення звiльнити 
з 04.10.2018 року з посади Головного бухгалтера Герасименко Вiту 

Михайлiвну, за згодою сторiн, згiдно п.1 ст. 36 КЗпП України, на пiдставi за-
яви Герасименко В.М. Згоди на оприлюдення паспортних даних особа не 
надала. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Головного бухгалтера пе-
ребувала з 13.05.2016р.

Вiдповiдно до наказу Директора ПрАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ» №182-К вiд 04.10.2018 року, прийнято рiшення пере-
вести Франкевич Наталiю Анатолiївну, заступника Головного бухгалтера, 
за її згодою, на посаду Головного бухгалтера з 05.10.2018р. Строк, на який 
призначено (обрано) особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа не 
надала згоди на розкриття паспортних данних. Останнi 5 рокiв займала 
посаду заступника Головного бухгалтера ПрАТ «ВАТУТIНСЬКИЙ 
М’ЯСОКОМБIНАТ».

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 ДIДУРИК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИч

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
05.10.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВАТУТIНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ”

ЗАТ «Новомиколаївська СТО» повідомляє про доповнення повідомлен-
ня, розміщеного в Бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку», №159 від 21.08.2018 наступним чином: міжнарод-

ний ідентифікаційний номер цінних паперів, що був призначений для 
випуску цінних паперів у документарній формі існування: UA4000202352. 
Голова ліквідаційної комісії:Коротич В.В.

ЗАТ «НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СТО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №193, 9 жовтня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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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 № 18193
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
08.10.2018 р. 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента ПАТ КБ "ЦЕНТР"
2. Код за ЄДРПОУ 37119553
3. Місцезнаходження 02002 м. Київ Раїси 

Окипної, 8а
4. Міжміський код, телефон та факс +38044-393-74-00 

+38044-393-74-00
5. Електронна поштова адреса ovidyapina@bankcenter.

com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

www.bankcenter.com.ua

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Засіданням Наглядовой Ради 

02.10.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токола №15 Засідання Наглядової Ради від 02.10.2018. Посадова осо-
ба Климович Ілля Леонидович (немає згоди на розкриття паспортних 
данних ), яка займала посаду Голова Правління, звільнена з 05.10.2018. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посаді: з 04.10.2016 по 05.10.2018. На посаду Председателя Правлін-
ня нікого не призначено

Рішення про звільнення прийнято Засіданням Нагдядової Ради 
02.10.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолом №15 Засідання Наглядової Ради від 02.10.2018 Посадова 
особа Макаренко Наталія Василівна (згоди на розкриття паспортних 
данних немає), яка займала посаду Член Правління, Головний бухгал-
тер, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 21.02.2018 по 05.10.2018. нікого не призначе-
но на посаду замість звільненої особи

Рішення про звільнення прийнято Засіданням Наглядової Ради 
02.10.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолу №15 Засідання Наглядової Ради від 02.10.2018 . Посадова 
особа Яблочніков Олександр Дмитрійович (немає згоди на розкриття 
Паспортних данних), яка займала посаду Заступник Голови Правління-
начальник управління фінансового моніторинга, Член Правління, 
звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє 
пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пе-
ребувала на посаді: з 10.02.2017 по 05.10.2018. нікого не призначено 
на посаду замість звільненої особи

Рішення про звільнення прийнято Засідання Наглядової Ради 
02.10.2018 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Про-
токолом №15 Засідання Наглядової Ради від 02.10.2018. Посадова 
особа Погребна Наталія Павлівна (згоди на розкриття паспортних дан-
них немає), яка займала посаду Начальник служби внутрішньго ауди-
ту, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 21.02.2017 по 05.10.2018. На посаду Началь-
ника внутрішньго аудиту 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 Климович І.Л.
Голова Комисії з 
Реорганізації

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2018.10.08
(дата)

ПАТ КБ “ЦЕНТР”

1. ПРАТ БУДІВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК 11
2. ПРАТ БУРОВИК 7
3. ПРАТ ВАТУТІНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 15
4. ПРАТ ЕКО-ДІМ 13
5. ПРАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ ЗАВОД 12
6. ПАТ ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ 9
7. ПАТ КБ «ЦЕНТР» 16
8. ПРАТ КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ 10
9. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 13
10. ПРАТ КОКСОХІМТЕПЛОМОНТАЖ 14
11. ПАТ ЛЬВІВПОСТАЧ 12
12. ЗАТ НОВОМИКОЛАЇВСЬКА СТО 15
13. ПАТ ОКСІ БАНК 8
14. ПАТ ПОЛОГІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 12337
11

15. АТ СБЕРБАНК 15
16. СПРАТ СИМИРЕНКО 15
17. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ФОРТ» 14
18. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«АВЕРС»
14

19. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОМАШ»

6

20. ПРАТ ТРОСТЯНЕЦЬКЕ РАЙОННЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«АГРОМАШ»

9

21. ПАТ УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 
УКРАЇНИ

13

22. ПРАТ УНІВЕРМАГ «УКРАЇНА» 7
23. ПРАТ ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО 

УСТАТКУВАННЯ
8

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


