
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
28.11.2017  м. Київ  № 850

Про внесення змін до По-
ложення про розкриття ін-
формації емітентами цін-
них паперів

Зареєстровано в Міністерстві  
юстиції України 22 грудня 2017 року  

за № 1552/31420

Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», статті 6 Закону України «Про 
акціонерні товариства», статті 14 Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до Положення про розкриття інформації емі-
тентами цінних паперів, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 24 грудня 2013 року за  
№ 2180/24712 (із змінами), такі зміни:

1) у розділі Х:
пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про 

придбання акцій акціонерного товариства за наслідками 
придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і біль-
ше відсотків простих акцій), або значного контрольного 
пакета акцій (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій), 
або домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і 
більше відсотків простих акцій), або розкриття інформації 
відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України від 23 березня 2017 року  
№ 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення рівня корпоративного 
управління в акціонерних товариствах» (далі – інформація 
про придбання контрольного пакета акцій) та в порядку, 

передбаченому цим Положенням, поширюється на пу-
блічні та приватні акціонерні товариства.»;

пункт 8 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Інформація щодо реєстраційного номера облікової 

картки платника податків або серії (за наявності) та но-
мера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстрацій-
ного номера облікової картки платника податків та пові-
домили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті) не підлягає розміщенню на веб-сайті 
акціонерного товариства та у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії.»;

2) доповнити Положення після розділу X новим розді-
лом XІ такого змісту:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 850 від 28.11.2017 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

НО ВИ НИ

№18 (2771) 26.01.2018 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

«ХІ. Порядок опублікування відомостей про ство-
рення акціонерного товариства однією особою або 
про придбання однією особою усіх акцій товариства

1. У разі створення акціонерного товариства однією 
особою емітент цінних паперів зобов'язаний опублікувати 
відомості про це в офіційному друкованому виданні 
Комісії. 

2. Відомості про створення акціонерного товариства од-
нією особою опубліковуються протягом 15 днів з дати отри-
мання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій. 

3. Відомості про створення акціонерного товариства 
однією особою складаються з такої інформації: 

найменування акціонерного товариства; 
ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реє-

стром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та гро-
мадських формувань (для юридичної особи – резидента), 
код/номер з торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про реєстрацію юридичної осо-
би (для юридичної особи – нерезидента); 

дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію 
випуску акцій; 

найменування засновника акціонерного товариства 
(для засновника - юридичної особи).

У разі створення акціонерного товариства фізичною 
особою здійснюється напис «Фізична особа». 

4. Відомості про придбання однією особою усіх акцій 
товариства опубліковуються в порядку розкриття інфор-
мації про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціо-
нерного товариства (крім публічного акціонерного товари-
ства), або власників акцій, яким належить 5 і більше відсот-
ків простих акцій публічного акціонерного товариства.».

У зв’язку з цим розділ ХІ вважати розділом ХІІ;
3) додаток 44 викласти в новій редакції, що додається.
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Дер-

жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
20 жовтня 2009 року № 1207 «Про порядок реєстрації та 
опуб лікування відомостей про створення акціонерного то-
вариства однією особою або про придбання однією осо-
бою усіх акцій товариства», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 14 січня 2010 року за № 23/17318.

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

4. Департаменту інформаційних технологій (Фомен-
ко  Є.С.) забезпечити оприлюднення цього рішення на 

офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(Юшкевич О.І.) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Це рішення набирає чинності через 5 днів з дня його 
офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Тарабакіна Д.В.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Додаток 44
до Положення про розкриття інфор-
мації емітентами цінних паперів
(пункт 5 глави 4 розділу II)

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому 

виданні)
1. Повне найменування емітента, ідентифікаційний 

код юридичної особи, місцезнаходження, міжміський код 
і телефон емітента.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміще-
но регулярну річну інформацію.

4. Найменування, ідентифікаційний код юридичної осо-
би – аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора – фізичної особи – 
підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності.

5. Інформація про загальні збори (зазначається інфор-
мація про проведення або непроведення загальних чер-
гових та позачергових зборів (у разі їх непроведення вка-
зуються причини), зазначаються перелік питань, що 
розглядалися на загальних зборах, особи, що подавали 
пропозиції до переліку питань порядку денного. У разі 
проведення позачергових зборів зазначаються особа, 
що ініціювала проведення загальних зборів, результати 
розгляду питань порядку денного. У разі якщо загальні 
збори не відбулися, вказуються причини).

6. Інформація про дивіденди (інформація про дивіден-
ди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату 
дивідендів за результатами звітного періоду, а саме за-
значається інформація про суму нарахованих дивідендів 
(грн), суму виплачених/перерахованих дивідендів (грн), 
дату складення переліку осіб, які мають право на отри-
мання дивідендів. У разі якщо за результатами звітного 
та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів 
не приймалось, про це також зазначається).

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення
про оприлюднення рішення Національної 

комісія з цінних паперів та фондового ринку 
«Про схвалення проекту рішення Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження Змін до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів»»
Проект рішення Національної комісія з цінних паперів 

та фондового ринку «Про затвердження Змін до Поло-

ження про розкриття інформації емітентами цінних папе-
рів» (далі – Проект) передбачає внесення змін до Поло-
ження про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 
року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із зміна-
ми) (далі – Положення).

Зміни до Положення розроблені з метою врахування 
норм, передбачених Законом України від 16.11.2017 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

№  2210-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залу-
чення інвестицій емітентами цінних паперів».

Серед іншого, Змінами передбачено наступне:
- доповнено перелік особливих інформацій, розкриття 

яких передбачено Законом України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» (далі – Закону);

- доповнено обсяг інформації, що розкривається у 
складі проміжної інформації, що також регулюється За-
коном;

- внесено зміни до розділів: IV «Особливості розкриття 
інформації іноземними емітентами - нерезидентами, цін-
ні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на те-
риторії України», VI «Розкриття інформації в повідомлен-
ні про проведення загальних зборів», IX «Розміщення 
публічними акціонерними товариствами інформації на 
власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відпо-
відно до законодавства» з метою приведення інформа-
ції, що розкривається у зазначених розділах, у відповід-
ність до вимог Законів України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» та «Про акціонерні товариства».

Проект розміщено на офіційному сайті Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до Проекту надавати у пись-
мовій та електронній формі протягом тридцяти днів з дня 
публікації цього повідомлення за адресою: департамент 
корпоративного управління та корпоративних фінансів, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку, вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010, e-mail: 
emitent@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії Т. Хромаєв

Повідомлення
про оприлюднення рішення Національної комісія з 
цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення 

проекту рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку «Про затвердження 

Порядку оприлюднення повідомлення емітентами 
цінних паперів про те, що вони вважаються такими, 

що здійснювали публічну пропозицію цінних 
паперів»»

Порядок оприлюднення повідомлення емітентами цін-
них паперів про те, що вони вважаються такими, що здій-
снювали публічну пропозицію цінних паперів, розробле-
но з метою врахування норм, передбачених Законом 
України від 16.11.2017 № 2210-VІІІ «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо спрощення 
ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цін-
них паперів».

Пунктом 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» зазначеного закону передбачено, що всі емітен-
ти (крім інститутів спільного інвестування), що здійсню-
вали публічне розміщення цінних паперів до дня 
набрання чинності цим Законом, вважаються такими, 
що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, 
крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про 
те, що вони вважаються такими, що здійснювали пу-
блічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановле-
ному Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку.

Проект розміщено на офіційному сайті Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до Проекту надавати у пись-
мовій та електронній формі протягом десяти днів з дня 
публікації цього повідомлення за адресою: департамент 
корпоративного управління та корпоративних фінансів, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку, вул. Московська, 8, корп. 30, м. Київ, 01010, e-mail: 
emitent@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфоРМАцІйНІ ПоВІдоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 8 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до Повідом-
лення Державного реєстратора юридичних осіб та фі-
зичних осіб-підприємців Чернівецької міської ради Кав-
ценюк І.М. № 01-05/1-09/2487 від 26.12.2017 щодо 
проведення спрощеної процедури державної реєстрації 
припинення юридичної особи шляхом її ліквідації, та роз-
глянувши інформацію надану службовою запискою Де-
партаменту НКЦПФР у Західному регіоні № 24/02/1 від 
04.01.2018, скасовано реєстрацію випуску акцій ВІдКРИ-
ТоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «БУКоВИНСЬКА 
УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (код за ЄДРПОУ: 14256329). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУКОВИНСЬКА УНІ-
ВЕРСАЛЬНА БІРЖА» (код за ЄДРПОУ: 14256329) від 
21.06.1999 року № 60/25/1/99, видане Чернівецьким те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 38-Кф-С-А від 24 січня 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, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, зі змінами, та на підставі п. 11 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, Постанови Господарського суду 
Запорізької області від 28.11.2017 року Справа 
№ 908/3197/16 про визнання боржника банкрутом та від-
криття ліквідаційної процедури у відношенні ПрАТ  «Ме-
літопольський олійноекстракційний завод» (код за 
ЄДРПОУ: 00373830, 72312, м. Мелітополь, Запорізька 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Дирекція ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА 
«СТРАХоВА КоМПАНІЯ «дЕфЕНСА» (далі – ПАТ «СК «ДЕ-
ФЕНСА») повідомляє, що 26 лютого 2018 року о 15:00 за місцезнаходженням 
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА»: 04112, м. Київ, вул. Шамрила, 15-А, кімн. № 2, від-
будуться річні Загальні збори акціонерів ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14:00, 
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 14:45, 
початок зборів о 15.00.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – станом на 24 годину 20 лютого 2018р. 

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
2. Затвердження регламенту, порядку проведення річних Загальних 

зборів та порядку голосування.
3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів  

ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».
4. Про розгляд та затвердження річного звіту ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 

2017 р.
5. Про розгляд та затвердження звіту Дирекції ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» 

про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік 
та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту за 2017 рік та затверджен-
ня заходів за результатами його розгляду. 

7. Про розгляд та затвердження звіту фахівця з внутрішнього аудиту 

(контролю) про результати внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяль-
ності ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2017 рік.

8. Про затвердження річного плану роботи та графіку внутрішніх перевірок 
ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» фахівцем з внутрішнього аудиту (контролю) на 2018 рік.

9. Про розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕ-
ФЕНСА» за 2017 рік.

10. Про перегляд складу Ревізійної комісії або подовження строку по-
вноважень Голови та членів діючої Ревізійної комісії.

11. Про розподіл прибутку і збитків ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» за 2017 рік з 
урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

12. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції та зві-
ту ревізійної комісії ПАТ «СК «ДЕФЕНСА».

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

З матеріалами, які стосуються проведення річних Загальних зборів акці-
онери можуть ознайомитися за місцезнаходженням ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» 
у робочі дні з 10 годин 00 хвилин до 18 години 00 хвилин. Посадова особа 
товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Генеральний директор ПАТ «СК «ДЕФЕНСА» Струтинська В.Л. Кон-
тактні телефони: (044) 221-24-87, 354-24-87, 354-24-86.

Для участі в зборах акціонерів при собі необхідно мати документ, що 
посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу). Пред-
ставники акціонерів для участі у зборах повинні мати належним чином 
оформлені довіреності.

Генеральний директорПАТ «СК «дЕфЕНСА»          Струтинська В.Л.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

область, вул. Ломоносова, 16), що отримана від ліквіда-
тора – Забродіна О.М. та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 16.01.2018 за № 1003483456 щодо внесення 
04.12.2017, в стані припинення, за судовим рішенням 
про банкрутство (Судове рішення про визнання юридич-
ної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, 
28.11.2017, 28.11.2017, 908/3197/16, ГОСПОДАРСЬКИЙ 
СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ), зупинено обіг акцій 
ПрАТ  «Мелітопольський олійноекстракційний за-
вод» (код за ЄДРПОУ: 00373830) – розпорядження  
№ 31-Кф-З від 24 січня 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: 

«26» січня 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 орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.13 р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.14 р. за №171/24948 (зі змінами), та 
відповідно до документів, отриманих від ТОВ «Будспец-
сервіс», код за ЄДРПОУ: 32555547, 01103, м. Київ,  
вул. Михайла Драгомирова, 16, приміщ. 270, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій серії «F» у зв’язку з 
погашенням, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ТоВ «Будспецсервіс» серії «F». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ТОВ «Будспецсервіс» серії «F» 
від 18.10.2007 р. № 802/2/07, видане 22.08.2008 р. Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 

анульовано – розпорядження № 14-Кф-С-о від 25 січня 
2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843 (зі змінами) та на підста-
ві п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випус-
ків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами і 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «Завод нестандартного обладнання» (вул. Львів-
ська, 3, с. Зимна Вода, Пустомитівський район, Львів-
ська область, 81110, код за ЄДРПОУ: 02968651) на 
скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з пере-
творенням акціонерного товариства, скасовано реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Завод нестандартного 
обладнання». Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій ПрАТ «Завод нестандартного обладнання» від 
15  листопада 2010 року № 64/13/1/10, видане 23 груд-
ня 2013 року Західним Територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 37-Кф-С-А 
від 24  січня 2018 року. 

25.01.2018 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.
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Приватне акціонерне товариство  
«центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» 

(місце знаходження: м.Київ, пров. Киянівський, 3-7.) повідомляє про про-
ведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «28» лютого 
2018 року за адресою: Україна, м. Київ, пров. Киянівський, 3-7, кімната 
215 (2-й поверх). Початок зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація учасників 
Зборів проводиться за місцем проведення Зборів з 10 год. 45 хв. до 11.год. 
55 хв. у день проведення зборів. Для здійснення реєстрації та участі у за-
гальних зборах акціонерів необхідно мати: - паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера або представника; - довіреність акціонера – пред-
ставника акціонерів. 

Порядок денний чергових  
Загальних зборів акціонерів ПрАТ «центр реклами і сприяння 

міжнародному співробітництву»:
1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
3. Звіт про діяльність Наглядової ради у 2017р.
4. Звіт Правління Товариства про роботу у 2017 р. 
5. Затвердження балансу та звіту про фінансові результати ПрАТ «Центр 

реклами і сприяння міжнародному співробітництву» за 2017 рік.
6. Звіт Ревізора про результати діяльності Товариства у 2017 р.
7. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за під-

сумками 2017 р. та виплата дивідендів. 
8. Затвердження фінансового плану на 2018 р.
9. Затвердження плану діяльності Центру реклами і сприяння міжнарод-

ному співробітництву на 2018 рік.
10. Затвердження значних правочинів згідно законодавства України на 

2018 р.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів 

з документами щодо порядку денного загальних зборів акціонерів  
ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву»: Голова 
Правління ПрАТ «Центр реклами і сприяння міжнародному співробітни-
цтву» Микитюк Олександр Данилович. Дата складення переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів 22 лютого 
2018 р. Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з 
проектами рішень щодо кожного з питань включених до порядку денного: 

www.adcenter.in.ua. Пропозиції та доповнення акціонерів, щодо порядку 
денного загальних зборів акціонерів, приймаються за адресою: Україна, 
м. Київ, пров. Киянівський, 3-7. З матеріалами щодо загальних зборів 
акціонери можуть ознайомитися за адресою м. Київ, пров. Киянівський, 3-7, 
з 14.00 до 16.00 кімната 215. Додаткову інформацію можна отримати за 
телефоном: (044) 272-39-65.

основні показники фінансово-господарської діяльності  
ПрАТ «центр реклами і сприяння міжнародному співробітництву» 

(тис. грн.)
Звітний період 2017 рік

 Найменування показника Період
Звітний 
2017 р.

Попередній 
2016 р.

Усього активів 2162,8 2380,3
Основні засоби 976,6 1111,9
Незавершені капітальні інвестиції - -
Запаси 16,5 18,8
Сумарна дебіторська заборгованість 153,3 196,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 1016,4 1052,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (194,5) (374,5)
Резервний капітал 1064,3 1438,9
Статутний капітал 1145,6 1145,6
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 147,4 170.3
Чистий прибуток (збиток) (194,5) (374,5)
Середньорічна кількість акцій (штук) - -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом року

- -

Чисельність штатних працівників на кінець 
періоду (осіб)

17 18

Голова правління

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«цЕНТР РЕКЛАМИ І СПРИЯННЯ МІЖНАРодНоМУ СПІВРоБІТНИцТВУ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Публічне АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТУРИСТИЧНо-ВИРоБНИЧА фІРМА

«ЧоРНЕ МоРЕ»
І. Загальні відомості 

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Туристично-виробнича фірма 
«Чорне море»»

організаційно-правова форма 
емітента: 

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за 
ЄдРПоУ емітента: 

02573556

Місцезнаходження емітента: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєв-
ська, 59

Міжміський код, телефон
та факс емітента: /048/ 731-47-23
Електронна поштова адреса: ivanova@bmg.od.ua 
яка додатково використовуєть-
ся 
емітентом для розкриття 
інформації: 

www.stockmarket.gov.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
1. Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 

«Туристично-виробнича фірма «Чорне море», Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Інвестсервіскомпані» (код ЄДРПОУ 36154796), 
володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 49,6653%, 
22.01.2018 р., відкликано представників у складі Наглядової ради  
Публічного акціонерного товариства «Туристично-виробнича фірма 
«Чорне море». Відповідно до листа ТОВ «ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ», 
припинено повноваження наступних представників:

- Гавгаш Олени Валеріївни (згода фізичної особи на розкриття пас-

портних даних відсутня). Припинено повноваження у зв’язку з відкли-
канням представника у складі Наглядової ради. Перебувала на посаді 
05 років 10 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

- Бєлоконєвої Світлани Віталіївни (згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних відсутня). Припинено повноваження у зв’язку з від-
кликанням представника у складі Наглядової ради. Перебувала на по-
саді 05 років 10 місяців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має.

2. Членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства 
«Туристично-виробнича фірма «Чорне море», Товариством з обмеже-
ною відповідальністю «Інвестсервіскомпані» (код ЄДРПОУ 36154796), 
володіє часткою у статутному капіталі емітента, яка становить 49,6653%, 
з 23.01.2018 р. призначено представників до складу Наглядової ради 
Публічного акціонерного товариства «Туристично-виробнича фірма 
«Чорне море». Згідно довіреностей № 1 та № 2 від 22.01.2018 р.,  
ТОВ «ІНВЕСТСЕРВІСКОМПАНІ» діє в особі представників:

- Григорчук Тетяна Іванівна (згода фізичної особи на розкриття пас-
портних даних відсутня). Часткою в Статутному капіталі Товариства не 
володіє. Призначено на посаду на три роки. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Протягом діяльності обіймала 
посади: бухгалтер, головний бухгалтер.

- Шкодін Володимир Сергійович (згода фізичної особи на розкриття 
паспортних даних відсутня). Часткою в Статутному капіталі Товариства 
не володіє. Призначено на посаду на три роки. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Протягом діяльності обіймав 
посади: менеджер, начальник відділу, заступник генерального директо-
ра акціонерного товариства. 

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

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

Генеральний директор  Хованський К.А.
22.01.2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТУРИСТИЧНо-ВИРоБНИЧА фІРМА «ЧоРНЕ МоРЕ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ТУРИСТИЧНо-ВИРоБНИЧА фІРМА

«ЧоРНЕ МоРЕ»
І. Загальні відомості 

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Туристично-виробнича фірма 
«Чорне море»»

організаційно-правова форма 
емітента: 

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄдРПоУ 
емітента: 

02573556

Місцезнаходження емітента: 65012, м. Одеса, вул. Рішельєв-
ська, 59

Міжміський код, телефон та факс 
емітента: 

/048/ 731-47-23

Електронна поштова адреса: ivanova@bmg.od.ua
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації: www.stockmarket.gov.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
1. Згідно Рішення Наглядової ради публічного акціонерного товари-

ства «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (Протокол № 23/01 
від 23.01.2018 р.) 23.01.2018 р. припинено повноваження Генерального 
директора АТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» Ховансько-
го Кирила Анатолійовича (згода фізичної особи на розкриття паспорт-
них даних відсутня). Звільнено згідно поданої заяви. Часткою у Статут-
ному капіталі Емітента не володіє. Перебував на посаді 03 роки  
10 місяці. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

2. Згідно рішення Наглядової Ради публічного акціонерного товари-
ства «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (Протокол № 23/01 
від 23.01.2018 р.) з 24.01.2018 р. призначено на посаду Генерального 
Директора АТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» Шимана 
Михайла Юрійовича (згода фізичної особи на розкриття паспортних да-
них відсутня). Обрано на три роки. Часткою у Статутному капіталі Емі-
тента не володіє. Протягом своєї діяльності обіймав посади: інженер з 
охорони праці, інспектор загального відділу товариства з обмеженою 
відповідальністю, виконував обов’язки голови правління акціонерного 
товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має.

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

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

Генеральний директор  Шиман М.Ю.
23.01.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"ГАЛАНТ-IНдУСТРI"

2. Код за ЄДРПОУ 21531523
3. Місцезнаходження 04080, м. Київ, Кирилiвська, 39
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)482-49-07 (044)425-94-09

5. Електронна поштова 
адреса

galant-industry@emitent.net.ua

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

http://21531523.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить: 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного 
товариства (крім 
публічного акціонерного товариства); 5 і 
більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
Товариство 24.01.2018 року отримало вiд ПАТ «НДУ» реестр акцiонерiв 

станом на 18.01.2018 року. 
Товариству стало вiдомо, що у акцiонера -фiзичної особи 1 змiнився 

розмiр пакету акцiй, а саме розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй до змiни розмiру пакета акцiй-141520 акцiй, 38,616022%; розмiр 
частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета 
акцiй - 1 акцiя, 0,000272%.

Товариство 24.01.2018 року отримало вiд ПАТ «НДУ» реестр акцiонерiв 
станом на 18.01.2018 року. 

Товариству стало вiдомо, що у акцiонера -фiзичної особи 2 змiнився 
розмiр пакету акцiй, а саме розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
акцiй до змiни розмiру пакета акцiй-1 акцiя, 0,000272%; розмiр частки 
акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля змiни розмiру пакета акцiй - 
141520 акцiй, 38,616022%.

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 Пасiчник Вiталiй Михайлович
 директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 24.01.2018

(дата)

ПоВІдоМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «оРIЛЬ-ЛIдЕР»

Код за ЄДРПОУ: 24426809
Місцезнаходження: 51831, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н,  

с. Єлизаветiвка, вул. Хмельницького, буд. 1
Міжміський код, телефон та факс: (05634) 2-31-6
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://24426809.infosite.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням акціонера ПрАТ «ОРIЛЬ-ЛIДЕР» (Рiшення №8 вiд 
09.01.2018 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Директор – Утешев Олексiй Валерiйович (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фізичною особою не надано) з 09.01.2018р. у зв’язку 
з переведенням до Філії «Птахокомплекс» Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Вінницька птахофабрика» та на пiдставi рiшення Акцiонера 
(Рiшення №8 вiд 09.01.2018 р.). Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Відсутня непоганена судимість за корисливі та посадові злочини. 
Перебував на посаді з 23.12.2014р. по 09.01.2018р.

Призначено. Директор – Волков Руслан Дмитрович (згоду на розкрит-
тя паспортних даних фізичною особою не надано) з 10.01.2018р. замiсть 
звiльненого Директора та на пiдставi рiшення Акцiонера (Рiшення №8 вiд 
09.01.2018 р.). Строк, на який призначено особу – до переобрання. Част-
кою в статутному капіталі емітента не володіє. Відсутня непогашена суди-
мість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п'яти років: з 07.11.2012 р. по 01.04.2016 р. 
Птахокомплекс філія ТОВ «Вінницька птахофабрика» – Провідний зоо-
технік; з 01.04.2016 р. по 05.01.2018 р. Птахокомплекс філія ТОВ «Ві-
нницька птахофабрика» – Заступник директора з питань виробництва; 
21.07.2017 р. по 25.09.2017р. Птахокомплекс філія СТОВ «Агрокряж» – 
Директор (за сумісництвом);24.07.2017 р. по 25.09.2017р. Птахокомплекс 
філія ТОВ «Баффало» – Директор (за сумісництвом); 24.07.2017 р. по 
25.09.2017р. Птахокомплекс філія ТОВ «Захід-Агро МХП» – Директор (за 
сумісництвом); 01.08.2017 р. по теперішній час Птахокомплекс філія 
ПрАТ  «Зернопродукт МХП» – Директор (за сумісництвом); 01.08.2017 р. 
по 25.09.2017 р. Птахокомплекс філія ПП «Агрофірма Веселинівка» – Ди-
ректор (за сумісництвом); 16.08.2017 р. по 25.09.2017 р. Птахокомплекс 
філія ТОВ «Птахофабрика Снятинська Нова» – Директор (за сумісни-
цтвом);

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

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

директор  Волков Руслан дмитрович
24.01.2018р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Леха 

Качинського, буд. 3
4. Міжміський код, 
телефон та факс

044-499-65-55 044-499-65-57

5. Електронна поштова 
адреса

darvay@utem.kiev.ua

6. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка 
додатково використову-
ється емітентом для 
розкриття інформації

www.utem-group.com

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
На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента 

- ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ») складеного ста-
ном на 31.12.2017р. та отриманого вiд Публiчного акцiонерного товари-
ства «Нацiональний депозитарiй України» 23.01.2018 р., повiдомляємо 
про змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих 
акцiй АТ «ПТЕМ», а саме: зменшився розмiр пакета власника акцiй - То-
вариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» (код за 
ЄДРПОУ - 30568931, мiсцезнаходження: вул. Леха Качинського, буд.3,  
м. Буча, Київська область, 08292). 

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» до змiни розмiру пакета акцiй становив 59,7394% 
(607411 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi акцiй та 69,6684% (607411 шт. 
акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

Розмiр частки акцiонера – Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ЮТЕМ-IНЖИНIРИНГ» пiсля змiни розмiру пакета 
акцiй становить 32,2489% (327897 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi 
акцiй та 37,5748% (327897 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй.

На пiдставi даних реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента  - 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕН ТЕПЛО-
ЕНЕРГОМОНТАЖ» (далi – АТ «ПТЕМ») складеного станом на 
31.12.2017  р. та отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства 
«Нацiональний депозитарiй України» 23.01.2018 р., повiдомляємо про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй 
АТ «ПТЕМ», а саме: збiльшився розмiр пакета власника акцiй - фiзичної 
особи (Стального Андрiя Володимировича).

Розмiр частки акцiонера – фiзичної особи до змiни розмiру пакета 
акцiй становив 23,3627% (237544 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi 
акцiй та 27,2457% (237544 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй.

Розмiр частки акцiонера – фiзичної особи пiсля змiни розмiру па-
кета акцiй становить 37,6973% (383294 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi 
акцiй та 43,9229% (383294 шт. акцiй) в загальнiй кiлькостi голосуючих 
акцiй.

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

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

2. Найменування посади Стальний А.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 25.01.2018

(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“ПIВдЕНТЕПЛоЕНЕРГоМоНТАЖ”

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 
"дАКоР ВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 03118357
3. Місцезнаходження 35600, Рiвненська обл., мiсто Дубно, 

ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 184
4. Міжміський код, телефон та факс 38 03656 33184 38 03656 3 33 32
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://dakorwest.com/

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПАТ «Дакор Вест» № 01-к вiд 23.01.2018 

року, прийнято рiшення призначити Вовкотруба Iвана Богдановича Голов-
ним бухгалтером з 23.01.2018р. Згоди на оприлюдення паспортних даних 
особа не надала. Строк, на який призначено (обрано) особу - невизначено. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Вовкотруб Iван Богданович останнi 5-ть рокiв зай-
мав посади: аудитор вiддiлу аудиту ТОВ «Райз-Захiд»; бухгалтер, головний 
бухгалтер ТОВ «Золочiвськцукор.

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 РОМАНОВСЬКИЙ ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 24.01.2018

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента. 
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Публічне ак-
ціонерне товариство «Київкнига». 2. Код за ЄДРПОУ:02471078. 
3.  Місцезнаходження: 02094 Київ вул. Сергієнка,18.4. Міжміський 
код, телефон,факс: (044)5733366 (044) 5733211. 5. Електронна 
пош това адреса: kniga@mbk.biz.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет: kniga.mbk.biz.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу 
посадових осіб емітента.II.Текст повідомлення. Повноваження фі-
зичної особи Галиновський Володимир Ярославович, який займав 
посаду Голова правління Товариства, припинено. Перебував на по-
саді з 10.06.2013 р. Рішення про припинення повноважень прийнято 
Наглядовою Радою Товариства (Протокол від 25.01.2018р.) в зв’язку 
з неможливістю виконання своїх обов’язків посадовою особою. Не-
володіє часткою в статутному капіталі емітента (пакетом акцій емі-

тента).Фізична особа Сподін Сергій Юрійович обрано на посаду Ви-
конуючий обов’язки Голови правління Товариства. Термін 
повноважень – 3 роки. Інші посади: Радник Директора, СТОВ «Пта-
хоплемзавод «Коробівський». Рішення про обрання прийнято На-
глядовою Радою Товариства (Протокол від 25.01.2018р.) в зв’язку з 
необхідністю обрання Виконуючого обов’язки Голови правління То-
вариства. Володiє часткою в статутному капіталі (пакетом акцій) 
емітента 73,173%., що становить 1 437 000 грн.Усі посадові особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають, 
та не надали згоди на розкриття паспортних даних. III. Підпис. 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. В.о. Голови правління Сподін Сергій 
Юрійович 25.01.2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КИїВКНИГА»
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ПоВІдоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧ-
НЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАПоРІЗЬКИй 
ВТоРМЕТ». 2. Код за ЄДРПОУ: 00193097. 3. Місцезнаходження: 
69081, м.  Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: 0612, 68-31-34; 0612, 68-70-68. 5. Електронна поштова адреса: 
vtormet@vtormet.zp.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації:  
vtormet.zp.ua 7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента:

ІІ. Текст повідомлення: 
1) Згідно протоколу засідання Наглядової ради Товариства №26/04/17 

від 26.04.2017: обрано на невизначений термін Голову наглядової ради 
Мохаммад Хані Омран Шервін Алі, належить – 0 акцій товариства; інші 
посади протягом останніх п’яти років – дані відсутні. Посадова особа не 
надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимості 
за корисливі або посадові злочини не має.

2) Рішенням наглядової ради №11/07/16 від 11.07.2016) звільнено 
Голову правління Чепеленко Руслана Валерійовича 11.07.2016 (наказ 
про звільнення №8-к від 11.07.2016), перебував на посаді з 15.04.2014 
по 11.07.2016, належить – 0 акцій товариства; інші посади протягом 
останніх п’яти років – заступник голови правління ПАТ «Запорізький 
Втормет». Посадова особа не надала згоду на оприлюднення паспорт-
них даних. Непогашеної судимості за корисливі або посадові злочини 
не має.

3) Рішенням наглядової ради №11/07/16 від 11.07.2016) обрано Голову 
правління Клещинського Олега Юрійовича на невизначений термін, на-
лежить – 0 акцій товариства; інші посади протягом останніх п’яти років – 
заступник директора ТОВ «Техпром». Посадова особа не надала згоду на 
оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі 
або посадові злочини не має.

4) Рішенням наглядової ради №11/07/17 від 11.07.2017) звільнено з 
посади Голову правління Клещинського Олега Юрійовича 12.07.2017 (на-
каз про звільнення №8-к від 12.07.2017), перебував на посаді з 12.07.2016 
по 12.07.2017, належить – 0 акцій товариства; інші посади протягом остан-
ніх п’яти років – заступник директора ТОВ «Техпром». Посадова особа не 
надала згоду на оприлюднення паспортних даних. Непогашеної судимості 
за корисливі або посадові злочини не має.

5) Рішенням наглядової ради №11/07/17 від 11.07.2017) обрано  
В.о. Голови правління Умрiхiна Олександра Івановича з 13.07.2017, наказ 
про призначення №9-к від 12.07.2017 на невизначений термін, належить – 
0 акцій товариства; інші посади протягом останніх п’яти років – заступник 
директора ТОВ «УКРЛОМГРУП», заступник директора ТОВ»ВТОРМЕТАЛ», 
інженер ТОВ»АЗОВСТАЛЬ». Посадова особа не надала згоду на опри-
люднення паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі або по-
садові злочини не має.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. Голова правління Безкоровайний К.С. 
25.01.2018.

ПоВІдоМЛЕННЯ про спростування недостовірної інформації емітента
І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ 

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАПоРІЗЬКИй ВТоР-
МЕТ». 2. Код за ЄДРПОУ: 00193097. 3. Місцезнаходження: 69081, 
м.  Запоріжжя, вул. Панфьорова, 240. 4. Міжміський код, телефон  
та факс: 0612, 68-31-34; 0612, 68-70-68. 5. Електронна поштова адреса: 
vtormet@vtormet.zp.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: vtormet.zp.ua 

ІІ. Текст повідомлення: в Бюлетені «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» №80 (2585) від 27.04.2017 розкрито 
недостовірну інформацію:

1) в повідомленні про виникнення особливої інформації емітента за-
значено, що член наглядової ради Омран Хоссейн Золфалі не є акціоне-
ром, представником акціонера або групи акціонерів та незалежним дирек-
тором. Виправлена інформація: Омран Хоссейн Золфалі, член наглядової 
ради, є акціонером, не є представником акціонера або групи акціонерів та 
незалежним директором.

2) в річній інформації ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВТОРМЕТ» за 2016 рік за-
значено, що дата розкриття повного тексту річної інформації у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії – 27.04.2017. Виправлена ін-
формація: Дата розкриття повного тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії – 29.04.2017.

ІІІ. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. Голова правління Безкоровайний К.С. 25.01.2018.

Повне найменування емітента: 

Організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ВЕСКо»

Публічне акціонерне товариство

00282049
84205, Донецька область, м. Друж-
ківка, вул. Індустріальна, буд.2 

(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.donetsk.ua 
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

Текст повідомлення:
24 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Веско» (протокол №54) 

прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчи-
нення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є надання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги Публiчному 
акцiонерному товариству «Дружкiвське рудоуправлiння», Донецька обл., 
м. Дружкiвка, вул. Поленова, 112, код за ЄДРПОУ 00191796, що є 
афiлiйованою особою ПАТ «Веско». Сума коштiв, що є предметом пра-
вочину становить 50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Веско» за 
2016 рiк складає 2 001 659 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв ПАТ «Веско» становить 
2,4979%. Iншi iстотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв 
може здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декiлькома платежа-
ми); повернення фiнансової допомоги може робитися рiзними за 
розмiром сумами (частинами), проте остаточний розрахунок має бути 
зроблений не пiзнiше 06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути 
повернена Позичальником достроково.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман

Повне найменування емітента: 

організаційно-правова форма 
емітента: 
Ідентифікаційний код за ЄдРПоУ
емітента: 
Місцезнаходження емітента:

Міжміський код, телефон та факс 
емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид відомостей:

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «дРУЖКІВ-
СЬКЕ РУдоУПРАВЛІННЯ»

Публічне акціонерне товариство

00191796
84205, донецька область, м. друж-
ківка, вул. Поленова, буд.112
(06267) 3-45-42, 3-29-16

grinenkodu@vesco.donetsk.ua
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

Текст повідомлення:
24 сiчня 2018 року Наглядовою радою ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» 

(протокол №32) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочину, 
щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, предметом якого є отримання 
безвiдсоткової поворотної фiнансової допомоги від Публiчного акцiонерного 
товариства «Веско», Донецька обл., м. Дружкiвка, вул. Iндустрiальна, 2, код за 
ЄДРПОУ 00282049, що є афiлiйованою особою ПАТ «Дружкiвське 
рудоуправлiння». Сума коштiв, що є предметом правочину становить  
50 000 000,00 грн. Вартiсть активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» за 2016 
рiк складає 500 849 000,00 грн. Спiввiдношення суми коштiв, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв ПАТ «Дружкiвське рудоуправлiння» становить 
9,9830%. Iншii стотнi умови правочину: перерахунок грошових коштiв може 
здiйснюватися рiзними за розмiром сумами (декількома платежами); повер-
нення фiнансової допомоги може робитися рiзними за розмiром сумами (час-
тинами), проте остаточний розрахунок має бути зроблений не пiзнiше 
06.04.2018 року; фiнансова допомога може бути повернена достроково.

Вартiсть активiв емiтента вказана станом на 31.12.2016 року, оскiльки 
фінансова звiтнiсть станом на 31.12.2017 року ще не сформована.

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

Генеральний директор  Є.В. цимарман
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ПоВІдоМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повне найменування товариства:
Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький сталеливарний завод» 
Місцезнаходження товариства:
39621, Україна, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана Приходь-

ка, 141
Шановні акціонери! 

Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький сталеливарний за-
вод» (надалі ПАТ «КСЗ» або Товариство) повідомляє Вас, що 27 лютого 
2018 року о 13 годині за адресою: 39621, Україна, м. Кременчук, Полтав-
ської області, вул. Івана Приходька, 141 (3 поверх адміністративної 
будівлі заводоуправління, кімната 301), відбудуться позачергові Загальні 
збори акціонерів Товариства. 

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загаль-
них зборах відбудеться 27 лютого 2018 року з 12 год. 00 хв. до 12 год. 50 хв. за 
адресою: 39621, Україна, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана При-
ходька, 141 (3 поверх адміністративної будівлі заводоуправління).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачер-
гових загальних зборах – станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24-00 год. 
21.02.2018 року.

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

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 
може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі від-
сутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують осо-
бу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – 
також документів, що підтверджують повноваження представника на участь 
у загальних зборах акціонерів товариства. 

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також інформація 
зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розмі-
щена в мережі Інтернет за адресою:: http://steel.pl.ua/

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення позачергових загальних зборів Товариство надає акціонерам 
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень 
з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами збо-
рів до 26 лютого 2018 року (включно) у робочі дні (крім суботи та неділі)  
з 08.00 год. до 16.00 од. (обідня перерва з 12 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв.) за 
адресою: 39621, Україна, м. Кременчук, Полтавської області, вул. Івана При-
ходька, 141, ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», будівля заводоу-
правління, третій поверх, кабінет 311. Відповідальна за ознайомлення з мате-
ріалами зборів особа – в.о. начальника фінансового відділу пані Ахадова Т.В.

27 лютого 2018 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, відбувається 
у місці проведення реєстрації для участі у позачергових загальних зборах 
та у місці проведення позачергових загальних зборів акціонерів. 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціо-
нерів, в строк до дати проведення загальних зборів акціонерам надані пра-
ва відповідно до ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів:
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загаль-

них зборів акціонерів;
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів;
4. Затвердження звіту товариства за 2012 рік; 

5. Затвердження звіту товариства за 2013 рік; 
6. Затвердження звіту товариства за 2014 рік; 
7. Затвердження звіту товариства за 2015 рік; 
8. Затвердження звіту товариства за 2016 рік; 
9. Звіт Наглядової Ради за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;
10. Звіт правління за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;
11. Звіт ревізійної комісії за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;
12. Затвердження висновків ревізійної комісії, річних звітів та балансів 

товариства за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 роки;
13. Прийняття рішення про розподіл прибутку товариства;
14. Припинення повноважень діючого складу Наглядової Ради товариства;
15. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-

правових, трудових догорів (контрактів), що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру винагороди членів Наглядової ради, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради;

16. Припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії;
17. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії; 
18. Затвердження статуту ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» в 

новій редакції; 
19. Затвердження Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «КСЗ» 

у новій редакції;
20. Затвердження Положення про Наглядову раду ПАТ «КСЗ» у новій 

редакції;
21. Затвердження Положення про Правління ПАТ «КСЗ» у новій редакції;
22. Затвердження Положення про Ревізійну комісію ПАТ «КСЗ» у новій 

редакції;
23. Прийняття рішення про розмір дивідендів за 2012, 2013, 2014, 2015, 

2016 роки та способу їх виплати. 
24. Про схвалення значних правочинів вчинених товариством у період з 

01.01.2012 року по 31.12.2017 року, ринкова вартість яких перевищує 25 та 
50 вiдсоткiв вартості активів товариства за даними останньої річної фінан-
сової звітності.

25. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які 
можуть вчинятись товариством, протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.

основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн) за 2012 рік.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 751330 707634
Основні засоби (за залишковою вартістю) 387296 396223
Запаси 253469 162237
Сумарна дебіторська заборгованість 68639 36210
Гроші та їх еквіваленти 418 36768
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 55809 114490
Власний капітал 213070 271751
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 157261 157261
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 156036 --
Поточні зобов'язання і забезпечення 382224 298764
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  -- (58681) 28292
Середньорічна кількість акцій (шт.) 528494072 528494072
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0.11103440) 0.05

основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн) за 2013 рік.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 814391 751330
Основні засоби (за залишковою вартістю) 375123 387296
Запаси 183187 253469
Сумарна дебіторська заборгованість 197976 68639
Гроші та їх еквіваленти 4111 418
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 90708 55809
Власний капітал 247969 213070
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 157261 157261
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 168260 156036
Поточні зобов'язання і забезпечення 398162 382224
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  34899 (--)  -- (58681)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 528494072 528494072
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.06603480 (0.11103440)

основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн) за 2014 рік.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 781531 814391
Основні засоби (за залишковою вартістю) 342310 375123
Запаси 253254 183187

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«КРЕМЕНЧУцЬКИй СТАЛЕЛИВАРНИй ЗАВод» 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №18, 26 січня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

Сумарна дебіторська заборгованість 100885 197976
Гроші та їх еквіваленти 5517 4111
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -5286 90708
Власний капітал 151975 247969
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 157261 157261
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 174316 168260
Поточні зобов'язання і забезпечення 455240 398162
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)  -- (95994)  34899 (--) 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 528494072 528494072
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (0.18163690) 0.06603480

основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн) за 2015 рік.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 731496 781531
Основні засоби (за залишковою вартістю) 319764 342310
Запаси 170564 253254
Сумарна дебіторська заборгованість 107850 100885
Гроші та їх еквіваленти 62242 5517
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -43850 -5286
Власний капітал 113411 151975
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 157261 157261
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 156156 174316
Поточні зобов'язання і забезпечення 461929 455240
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

 -- (38564)  -- (95994)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 528494072 528494072
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

(0.07296960) (0.18163690)

основні показники фінансово-господарської 
діяльності підприємства (тис. грн) за 2016 рік.

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 660331 731496
Основні засоби (за залишковою вартістю) 314838 319764
Запаси 96939 170564
Сумарна дебіторська заборгованість 145938 107850
Гроші та їх еквіваленти 19697 62242
Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток)

-11718 -43850

Власний капітал 145543 113411
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

157261 157261

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 157080 156156
Поточні зобов'язання і забезпечення 357708 461929
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

 32132 --  -- (38564)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 528494072 528494072
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0.06079920 (0.07296960)

Телефон для довідок (05366) 6-13-39  ПАТ «КСЗ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо 
"ЕЛЕКТРоГРАд"

2. Код за ЄДРПОУ 30734728
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, пл.

Спортивна,1А,Бiзнес-
центр"Гулiвер",17поверх

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 394-91-19 (056)499-15-26
5. Електронна поштова адреса urist@el-grad.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://electrograd.com.ua/emit-
information

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
Рiшенням Позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 23.01.2018 року 

попередньо схваленi правочини, якi вчинятимуться АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» у 
ходi його поточної господарської дiяльностi протягом 3-х мiсяцiв, правочини 
про придбання товарно-матерiальних цiнностей та послуг (виконання робiт); 
правочини щодо продажу АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» продукцiї, виготовленої в ходi 
його господарської дiяльностi (у тому числi шляхом участi у тендерi); право-
чини щодо придбання, вiдчуження, оренди, лiзингу майна, надання та отри-
мання позики, кредитiв, отримання гарантiй та акредитивiв, продовження 
строкiв, термiнiв дiї, перегляд iстотних умов таких правочинiв. Грагична 
сукупнiсть вартостi таких правочинiв, укладених протягом 3-х мiсяцiв з дня 
прийняття рiшення Зборiв не повинна перевищувати 90 вiдсоткiв вартостi 
активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi АТ «ЕЛЕКТРОГРАД» за 
2016  рiк. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв складає 62 314 200,00 гри-
вень. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi скла-
дає 69 238 000,00 гривень. За прийняте Рiшення голосували «ЗА» - 2 бюле-
теня, в яких визначено 925 голосiв, що складає 100% кiлькостi голосiв, що 
беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих акцiй; «ПРОТИ» - 0 бю-
летеня в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, що 
беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих акцiй; «УТРИМАЛИСЬ»  - 
0 бюлетеня в яких визначено 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв, 
що беруть участь у Зборах та є власниками голосуючих акцiй. 

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 Захарченко Юрiй Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 25.01.2018
(дата)

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 КоМПА-
НІЯ»

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 неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
25.01.2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АІГ УКРАЇНА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ» отримало повідомлення про заміну члена Нагля-
дової ради представника акціонера АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД (AIG 
MEA HOLDINGS LIMITED), а саме:

- припинено повноваження відкликаного акціонером АІГ МEА 
ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД (AIG MEA HOLDINGS LIMITED) голови Наглядової 
ради МАЙКЛА ДЖЕНСОНА/ MICHAEL JENSEN у зв’язку зі зміною члена 
Наглядової ради – представника акціонера. Голова Наглядової ради є 
представником акціонера АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД. 

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 
05.09.2016р. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має.

- обрано на посаду (набуто повноважень) члена Наглядової ради 
САМІ САЙЕГ/ SAMI SAYEGH у зв’язку зі зміною члена Наглядової ради – 
представника акціонера. член Наглядової ради є представником акціоне-
ра АІГ МEА ХОЛДІНГC ЛІМІТЕД.

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не давала. Част-
кою 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 спеці-
альний 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 зло-
чини 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. 25.01.2018 р.
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ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фЕд»
(код ЄДРПОУ 14315552, місцезнаходження: 61023, Харківська обл., 

місто Харків, вул.Сумська, будинок 132)
повідомляє про проведення Річних загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 28 лютого 2018 р. о 14.00 год.
за адресою: 61023, місто Харків, вул.Сумська, буд.132, корпус 20, 

зал засідань.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за міс-

цем проведення зборів з 13.30 до 13.50 год. 
ПРоЕКТ ПоРЯдКУ дЕННоГо

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, Що ВИНоСЯТЬСЯ НА ГоЛоСУВАННЯ):
1. Обрання членів лічильної комісії та припинення їх повноважень. 
2. Затвердження умов договору на організаційне забезпечення про-

ведення загальних зборів акціонерного товариства.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про порядок проведення загальних зборів.
5. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для про-

стого та кумулятивного голосування.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2017рік.
7. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017рік та затвердження заходів 

за результатами його розгляду.
8. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2017рік та затвердження за-

ходів за результатами його розгляду.
9. Розгляд звіту Ревізора за 2017рік та затвердження заходів за ре-

зультатами його розгляду.
10. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2017рік. 
11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової 
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Нагля-
дової ради.

14. Внесення змін до контракту №IV-16102014 від 30.10.14 р., укла-
деному між ПрАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг», підписання 
доповнень, додатків та специфікації.

15. Уповноваження голови правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора 
Васильовича, або особу, яка його заміщає, підписати всі зміни та допо-
внення до контрактом №IV-16102014 від 30.10.14 р., укладеного між 
ПрАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжиніринг».

16. Внесення змін до чинної Угоди №GNRL-FED-2015 про надання 
банківських гарантій від 10.07.2015р. з ПАТ КБ Приватбанк.

17. Для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ФЕД» перед ПАТ КБ 
Приватбанк за Угодою №GNRL-FED-2015 про надання банківських 
гарантій від 10.07.2015 року передати в заставу обладнання, облад-
нання, отримане за контрактом №IV-16102014 від 30.10.14 р., майно-
ві права на обладнання, іпотеку, товари на складі (в обороті), тран-
спортні засоби, внести зміни до договору застави обладнання 
№GNRL-FED-2015/DZ1 від 02.09.2015 року, до Договору застави 
№GNRL-FED-2015/DZ2 (майнових прав на товар) від 02.09.2015 року, 
додаткові угоди до Договору NoGNRL-FED-2015/DС2 відступлення 
права вимоги (цесії) від 02.09.2015 року.

18. Уповноважити голову правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора Ва-
сильовича підписати усі необхідні документи, договори, додаткові угоди 
до Угоди №GNRL-FED-2015 про надання банківських гарантій №GNRL-
FED-2015 від 10.07.2015 додаткові угоди до договору застави №GNRL-
FED-2015/DZ2 (майнових прав на товар) від 02.09.2015, додаткові угоди 
до Договору NoGNRL-FED-2015/DС2 відступлення права вимоги (цесії) 
від 02.09.2015 року, додаткові угоди до договору застави обладнання 
№GNRL-FED-2015/DZ1 від 02.09.2015 року, договору застави товарів в 
обороті, фінансові документи, пов’язані з оформленням банківської га-
рантії, договорів застави, з правом передоручення зазначених повно-
важень особі, яка його заміщує.

19. Укладання контракту між ПрАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет Інжи-
ніринг» на придбання обладнання на загальну суму 35 000 000,00 швей-
царських франків, підписання доповнень, додатків та специфікації.

20. Уповноваження голови правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора 
Васильовича, підписати контракт між ПрАТ «ФЕД» та фірмою «Альфлет 
Інжиніринг», необхідні доповнення, додатки та специфікації до нього.

21. Звернення до ПАТ ПУМБ з метою оформлення банківської гаран-
тії з лімітом 30 000 000,00 швейцарських франків, терміном на 5 років, 
процентна ставка за надання гарантії – 1,5%.

22. Для забезпечення зобов'язань ПрАТ «ФЕД» перед ПАТ ПУМБ по 
банківській гарантії, передати в заставу обладнання, майнові права на 
обладнання, іпотеку, товари на складі (в обороті), транспортні засоби.

23. Уповноважити голову правління ПрАТ «ФЕД» Попова Віктора Ва-
сильовича підписати усі договори про надання банківської гарантії, до-
говори застави, фінансові документи, пов’язані з оформленням банків-
ської гарантії, договорів застави, з правом передоручення зазначених 
повноважень особі, яка його заміщує.

основні показники  
фінансово-господарської діяльності підприємства  

(тис. грн.)
Найменування показника Період

звітний попере-
дній

Усього активів 1003976 946180
Основні засоби (за залишковою вартістю) 300034 303759
Запаси 641105 595722
Сумарна дебіторська заборгованість 171168 224980
Гроші та їх еквіваленти 83296 30765
Нерозподілений прибуток 
(непокритий збиток)

445179 379353

Власний капітал 453108 387282
Зареєстрований (пайовий/статутний) 
капітал

4371 4371

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 915 915
Поточні зобов'язання і забезпечення 549953 557983
Чистий фінансовий результат: прибуток 
(збиток)

206484 130148

Середньорічна кількість акцій (шт.) 8742 8742
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 
(грн)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - станом на 24 годину 22 лютого 2018 р., за три робочі дні 
до дня проведення зборів. 

Адреса власного веб-сайту на якому розміщена інформація згідно з 
вимогами статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – http://fed.kh.ua 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних збо-
рів: 

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних 
зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного, звертатися за адресою: 
61023, м. Харків, вул. Сумська, буд. 132, каб.14, з понеділка по п’ятницю 
з 10-00 до 16-00 год. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами Начальник юридичного відділу Но-
сова О.Ю. 

А також права надані акціонерам відповідно до вимог статті 36  
ЗУ «Про акціонерні товариства».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів відповідно до вимог 
статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, 
включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 
20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а 
щодо кандидатів до складу органів товариства – 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.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що по-
свідчує особу (ПАСПоРТ). Представникам акціонерів – паспорт або 
інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та 
голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства Украї-
ни.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» пред-
ставником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа 
юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані 
особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на 
загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у 
загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товари-
ства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах 
акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціо-
нер має право видати довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах, призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товари-
ства. 

Телефон для довідок: (057) 719-06-96 

Голова Правлiння ПрАТ «фЕд»  Попов В.В.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фЕд»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №18, 26 січня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

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 СIЛЬСЬКоГоСПодАРСЬКЕ 
ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕ-
НоЮ ВIдПоВIдАЛЬНIСТЮ 
"ПРоГРЕС - ПЛЮС"

2. Код за ЄДРПОУ 30472034
3. Місцезнаходження 80650, Львiвська обл., Бродiвський 

район, село Гаї, -
4. Міжміський код, телефон та факс 03266943232 0326639592
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://prohres-plyus-allc.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Генерального директора СТЗОВ «ПРОГРЕС - 

ПЛЮС» № 01-К вiд 23.01.2018 року, прийнято рiшення призначити Дячука 
Руслана Анатолiйовича Головним бухгалтером з 23.01.2018р. Згоди на 
оприлюдення паспортних даних особа не надала. Строк, на який призна-
чено (обрано) особу - невизначено. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дячук Руслан 
Анатолiйович останнi 5-ть рокiв займав посади: головний бухгалтер  
СТзОВ «Аграрiй»; провiдний бухгалтер ТОВ «Зорi Прикарпаття», провiдний 
бухгалтер ПАФ «Долинська», провiдний бухгалтер ТОВ «АФ «Надiя», 
провiдний бухгалтер ТОВ «Украгро-Iнвестсервiс», провiдний бухгалтер  
СТОВ «Снович», старший бухгалтер ТОВ «Захiдна агровиробнича компанiя».

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 ТИМОЩУК ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.01.2018
(дата)

ЗВІТ
про результати розміщення облігацій

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АЛЬфА-БАНК», 
код за ЄдРПоУ 23494714

(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)
Реєстраційний номер 71/2/2017 - Т

Дата реєстрації « 05 » вересня 2017 року.
1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
23.10.2017 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з 
проспектом емісії облігацій)

23.12.2017 року

фактична 23.12.2017 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з 
проспектом емісії облігацій)

500 000 (п’ятсот тисяч) штук

фактично розміщених 0 (нуль) штук
4. Загальна номінальна вар-
тість випуску (серії) 
облігацій:
які пропонувалися для 
розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску 
облігацій), грн

500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів гривень 
00 копійок)

фактично розміщених, грн 0 (нуль)
5. Загальна сума 
залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) 
облігацій, грн

0 (нуль)

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) 
ради**

Кількість (шт.): 0 (нуль)
Сума, сплачена за облігації (грн): 0 (нуль)

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.): 0 (нуль)

Сума, сплачена за облігації (грн): 
0 (нуль)

Облігації, придбані 
працівниками емітента**

Кількість (шт.): 0 (нуль)
Сума, сплачена за облігації (грн): 
0 (нуль)

6. Кількість облігацій, що 
обліковуються на рахунку в 
цінних паперах емітента за 
результатами повернення 
внесків, унесених 
в оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці 
внески***

0 (нуль) штук

7. Загальна сума поверну-
тих внесків, унесених в 
оплату за облігації, усім 
особам, які зробили ці 
внески, грн***

0 (нуль)

Затверджено:
Голова Правління

(посада)
_______
(підпис)

Михайльо Вікторія Вікторівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента*:
Голова Правління

(посада)
_______
(підпис)

М. П.

Михайльо Вікторія Вікторівна
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

Т.в.о. Начальника 
управління депозитарної 

діяльності та відпові-
дального зберігання ЦП

(посада)
_______
(підпис)

М. П.

Н. Стрельнікова
(прізвище, ім'я, по батькові)

____________
* Для емітентів облігацій підприємств.
** Заповнюється акціонерними товариствами.
*** Заповнюється у разі подання документів для реєстрації звіту про 

результати розміщення облігацій та скасування реєстрації випуску обліга-
цій.

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

Повне найменування 
емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВА-
РИСТВо «УКРАїНСЬКИй БУдІВЕ-
ЛЬНо - ІНВЕСТИцІйНИй БАНК»

Код за ЄДРПОУ 26547581
Місцезнаходження 01133 м.Київ, б-р Л.Українки, 30-В 
Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 3643490, 494 02 28

Електронна поштова адреса shymanskats@ubib.com.ua
Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

https://ubib.com.ua/about/emitents

Вид особливої інформації  Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням наглядової ради АТ «УКРБУДIНВЕСТБАНК» (надалi - Банк) 

25.01.2018. прийнято рiшення про призначення членом правління дирек-
тора департаменту фінансового моніторингу Сімончук Анни Вікторівни з 
25.01.2018. (Посадова особа не надавала згоди на розкриття паспортних 
даних). Пакетом акцiй Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посади, які обіймала Сімончук А.В. протягом 
останніх п’яти років: провідний спеціаліст, головний спеціаліст, заступник 
начальника відділу, начальник відділу-заступник начальника управління, 
начальник управління. Термiн, на який призначено Сімончук А.В. на посаду 
члена правлiння рішенням наглядової ради не визначено. 

Відповідно до статуту Банку правління Банку обирається строком на 3 
роки.

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

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

В.о. Голови правління
АТ «УКРБУдІНВЕСТБАНК»  Т.Б. Кияк
М.П. 25.01.2018
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ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«БЛоК АГРоСВІТ»

код за ЄДРПОУ 00372612 (далі також «Товариство»)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів
Місцезнаходження Товариства: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський 

район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123.
Дата, час та місце проведення загальних зборів: 12 лютого 

2018  року о 12 год. 00 хв. за адресою: 16730, Чернігівська обл., Іч-
нянський район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123 (у при-
міщенні контори).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: 12 лютого 2018 року з 11 год.00 хв. до 11 год. 50 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: станом на 24 годину 06 лютого 2018 року (станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів).

ПоРЯдоК дЕННИй 
(перелік питань, що виносяться на голосування позачергових 

загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «БЛоК АГРоСВІТ»):
1. Про обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту за-

гальних зборів Товариства.
2. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 

Товариством (Директором Товариства або уповноваженою особою) в пе-
ріод 12 лютого 2018 року до 12 лютого 2019 року, та визначення їх гранич-
ної сукупної вартості.

3. Інше.
Ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 

питань порядку денного, здійснюється за адресою: 16730, Чернігів-
ська  обл., Ічнянський район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123, 
ПАТ  «БЛОК АГРОСВІТ» (бухгалтерія) у період з 26 січня 2018 р. по 12 
лютого 2018 року у всі робочі дні з 8:00 до 17:00 год., за винятком обід-
ньої перерви з 12.00 до 13.00 або на веб-сайті: blokagrosvit.pat.ua, а в 
день проведення загальних зборів – також за місцем їх проведення. 
Відповідальна посадова особа товариства з питань ознайомлення ак-
ціонерів з документами – Головний бухгалтер Козін Ніна Павлівна. Для 
ознайомлення з документами акціонер подає на ім’я Товариства пись-
мову заяву.

Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно 
до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без 
довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує 
обрання (призначення) його на посаду, та установчий документ юридичної 
особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти 
від її імені без довіреності.

Адреса для надання пропозицій: 16730, Чернігівська обл., Ічнянський 
район, смт. Парафіївка, вул. Шевченка, буд. 123, ПАТ «БЛОК АГРОСВІТ». 
Телефон для довідок: (04633) 2-41-21.

Наглядова рада ПАТ «БЛоК АГРоСВІТ».

Повідомлення
Наступним повідомляємо, що Загальними зборами учасників 

ТоВ КУА «дЕЛЬТА» прийняте рішення щодо продовження строку 
діяльності Пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвести-
ційного фонду «Співдружність–2» (надалі – Фонд або ІСІ) терміном на 
5 (п’ять) років (до 14.04.2023р.) (Протокол загальних зборів учасників 
ТОВ  КУА «Дельта» №24/01 від 24 січня 2018р. ).

На підставі Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р., компанія з управління активами пайо-
вого інвестиційного фонду зобов'язана здійснити викуп інвестиційних сер-
тифікатів цього ІСІ в учасників, які не згодні із зазначеним рішенням щодо 
продовження терміну діяльності Фонду та вимагають викуп належних їм 
інвестиційних сертифікатів ІСІ. 

Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників фонду: 
1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів – 49000, 

м. Дніпро, вул. Благоєва, буд. 31, офіс 22-23
2. Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним 

особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з 
учасниками – 

а) документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифіката-
ми Фонду;

б) паспорт та документ, що підтверджує право особи представляти ін-
тереси Учасника;

в) заявка на викуп цінних паперів ІСІ, яка повинна містити повне най-
менування, місцезнаходження та телефон, ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ Учасника Фонду, кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, яки-
ми володіє учасник (вид документа, який підтверджує володіння інвести-
ційними сертифікатами, та його реквізити), підпис уповноваженої особи та 
печатка зазначеною юридичної особи.

3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійсню-
ватимуться розрахунки з учасниками – 816,86 грн.(Вісімсот шістнадцять 
гривень 86 коп.).

4. Дати початку та закінчення приймання заявок від учасників: 
Дата початку – 24.01.2018 р.
Дата закінчення – 23.04.2018 р.
5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки – з 

24.07.2018 р. до 23.08.2018 р.
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 якщо особа, 
яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту цінні папери, не 
звернулася за отриманням коштів в установлений строк (при здійсненні 
розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення 
безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківсько-
го рахунку, надання невірних реквізитів тощо), компанія з управління акти-
вами протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого 
для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в поряд-
ку, визначеному нормативно-правовими актами Комісії.

Генеральний директор ТоВ КУА «дельта» 

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 
"КИїВПАССЕРВIС"

2. Код за ЄДРПОУ 33348385
3. Місцезнаходження 04071 м.Київ вул.Нижнiй Вал, 

буд.15-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 425 90 70; (044) 462 53 52
5. Електронна поштова адреса info@kyivpasservis.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.kyivpasservis.com.ua

7. Вид особливої інформації зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядова рада ПАТ «Київпассервiс» з метою створення органiв 

управлiння та органiзацiї дiяльностi товариства у вiдповiдностi до статуту, 
вiдповiдно до протоколу №3 вiд 22.01.2018 року, сформувала Виконавчий 
орган - Дирекцiю з п'яти членів. Членом Дирекції є Генеральний директор - 
Любченко Дмитро Анатолiйович, який останнi п’ять рокiв обiймав посади на-
чальника вiддiлу перевезень, начальника автостанцiї, заступника директора 
з проведення конкурсу на примiських на мiжмiських маршрутах, директора з 

контролю на транспортi, розмiр пакета акцiй 0,00039%. Також Наглядова 
рада обрала членами Дирекцiї наступних осіб: Директора комерцiйного - 
Скабелу Валентина Миколайовича, який останнi п’ять рокiв обiймав посади 
заступника начальника автостанцiї, заступника начальника автовокзалу, на-
чальника вiддiлу перевезень, начальника автостанцiї, першого заступника 
генерального директора, розмiр пакета акцiй 0%; Директора фiнансового - 
Карножицьку Марину Василiвну, яка останнi п’ять рокiв обiймала посади 
провiдного бухгалтера, головного бухгалтера, розмiр пакета акцiй 0%; Дирек-
тора з корпоративних та правових питань - Свiрську Олену Олександрiвну, 
яка останнi п’ять рокiв обiймала посади начальника юридичного вiддiлу, ди-
ректора, начальника вiддiлу правового забезпечення, розмiр пакета акцiй 
0%; Директора з адмiнiстративних питань - Лисенка Володимира Дмитрови-
ча, який останнi п’ять рокiв обiймав посади першого заступника директора 
департаменту, начальника головного управлiння, директора з безпеки, за-
ступника генерального директора; розмiр пакета акцiй 0%. Посадові особи 
не надали своєї згоди на розкриття паспортних даних та призначені на строк 
що не перевищує один рiк, непогашеної судимості за корисливi та посадовi 
злочини вiдсутні.

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

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

2. Найменування посади Любченко Дмитро Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.01.25
(дата)
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Публічне акціонерне товариство «БАНК АВАНГАРД», код ЄДРПОУ: 
38690683, місцезнаходження якого: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуден-
ка, 3, офіс 202 (надалі за текстом – Банк) повідомляє, що загальні збори 
акціонерів Банку (далі – Загальні збори) відбудуться 02 березня 2018 р. о 
10:00 год. за адресою: Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 3, офіс/
кабінет 202 (2 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться 
за адресою проведення Загальних зборів 02 березня 2018 р. з 09:30 год. до 
09:55 год. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, скла-
дається станом на 26 лютого 2018 р. 

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

1. Про обрання членів Лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії для підрахунків голо-

сів за результатами прийняття акціонерами рішень з порядку денного За-
гальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК АВАНГАРД» Тарасенко Наталію Володимирівну. Обрати членом Лі-
чильної комісії для підрахунків голосів за результатами прийняття акціоне-
рами рішень з порядку денного Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Плахтієнко Катерину 
Сергіївну.

2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Банку.
Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Кокодинського 
Віктора Олександровича. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Тавлуй 
Людмилу Григорівну.

3. Про розгляд звіту Правління Банку про результати фінансово-
господарської діяльності Банку за 2017 р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» про результати фінансово-
господарської діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Банку за 2017 р. та прийняття рі-
шення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.

5. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
Проект рішення: Припинити повноваження Наглядової ради ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» в складі:
- Стеценка Костянтина Вікторовича - Голови Наглядової ради 
- Пасенюка Макара Юрійовича - члена Наглядової ради
- Саприкіна Артема Олександровича – член Наглядової ради
- Стеценка Миколи Володимировича – незалежний член Наглядової 

ради
- Гладуна ВіктораВолодимировича – незалежний член Наглядової 

ради
6. Про кількісний склад Наглядової ради.
Проект рішення: Визначити кількісний склад Наглядової ради Банку – 

6осіб.
7. Про обрання членів Наглядової ради.
Оскільки рішення приймається кумулятивним голосуванням, проект рі-

шення не наводиться.
8. Про затвердження умов договорів з членами Наглядової ради, 

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої їх 
підписати.

Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладаються з Голо-
вою та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БАНК АВАНГАРД», а також розміри їх винагороди.

Обрати особою, яка уповноважена на підписання договорів з Головою 
та членами Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК АВАНГАРД» Голову Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» Корчинську С.А.

9. Про розгляд висновків зовнішнього аудиту Банку за 2017 р. та затвер-
дження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновок зовнішнього аудитора 
ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА» за результатами перевірки річної фінансо-
вої звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАН-
ГАРД» за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

10. Про затвердження результатів діяльності та річного звіту Банку за 
2017 р. 

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) ПУБ-
ЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р.

Затвердити результати діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» за 2017 р., а саме прибуток у сумі 100 290 
408,13 гривень.

11. Про розподіл прибутку за 2017 р.
Проект рішення: Прибуток ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 
100 290 408,13 гривень розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 91 622 000,00 гривень направити на збільшен-
ня статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«БАНК АВАНГАРД»;

- частину прибутку в сумі 5 014 520,41 гривень направити до резервного 
фонду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД»;

- частину прибутку в сумі 3 653 887,72 гривень залишити нерозподіле-
ними.

12. Про зміну типу акціонерного товариства Банку.
Проект рішення: змінити тип акціонерного товариства Банку з публічно-

го акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 
13. Про зміну найменування Банку.
Проект рішення: Змінити найменування Банку з ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-

НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРД» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД».

14. Внесення змін та доповнень до внутрішніх документів Банку.
Проект рішення: 
Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Банку та за-

твердити його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про Наглядову раду Банку та затвердити 

його в новій редакції.
Внести зміни до Положення про Правління Банку та затвердити його в 

новій редакції.
Внести зміни до Кодекс корпоративного управління Банку та затвердити 

його в новій редакції.
15. Про збільшення статутного капіталу Банку.
Проект рішення: Збільшити статутний капітал Банку на 91 622 000,00 

гривень за рахунок частини прибутку, отриманого за результатами діяль-
ності Банку за 2017 рік, шляхом збільшення номінальної вартості акцій. 
Встановити новий розмір статутного капіталу Банку в розмірі  
300 120 000,00 гривень.

16. Про випуск акцій нової номінальної вартості.
Проект рішення: Здійснити випуск акцій Банку нової номінальної вар-

тості, встановивши новий розмір номінальної вартості однієї акції Банку в 
сумі 2 460,00 гривень та затвердити Рішення про випуск акцій нової номі-
нальної вартості.

17. Про внесення змін до Статуту Банку та затвердження Статуту Банку 
в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Банку та затвердити Статут 
Банку в новій редакції та уповноважити Голову Правління Корчинську С.А. 
на підписання Статуту в новій редакції.

До дати проведення Загальних зборів кожен акціонер має право 
ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Додаткову інформацію та матеріали під час підготовки 
до Загальних зборів можна отримати та ознайомитися за 
місцезнаходженням Банку у будь-який робочий день з 09:00 год. до 18:00 
год. Адреса веб-сайту Банку, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а 
також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Законом 
України «Про акціонерні товариства»: http://www.avgd.ua. Відповідальна 
особа – Голова Правління Банку – Корчинська Світлана Анатоліївна. 
Телефон для довідок: (044)-502-23-02.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом-
лення про проведення Загальних зборів, а саме на 19 січня 2018 року, за-
гальна кількість акцій складає 122 000 штук простих акцій, з них кількість 
голосуючих акцій становить 122 000 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових канди-
датів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількіс-
ного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 
Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше 
ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо 
включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити від-
повідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 
Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропо-
нований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що 
кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного 
директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в 
письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який 
її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропо-
зиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або кла-
су акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до 
складу органів Банку. 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА «БАНК АВАНГАРд»
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Для реєстрації та участі в Загальних зборах акціонерам при собі необ-
хідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам 
акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність 
на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законо-
давства України.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводить-
ся виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни 
черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході 
Загальних зборів до наступного дня.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн):
Найменування показника Період

Звітний, 
станом на 

01.01.2018 р.*

Попередній, 
станом на 

01.01.2017 р.**
Усього активів 1 355 106 1 332 940
Основні засоби 1 900 2 048
Цінні папери в портфелі банку на 
продаж

833 393 575 968

Цінні папери в портфелі банку до 
погашення 

137 946 113 074

Кредити та заборгованість клієнтів 125 166 44 266
Кошти в інших банках 229 102 563 635
Грошові кошти та їх еквіваленти 25 203 31 127
Усього зобов’язань 1 043 966 1 119 887
Кошти клієнтів 852 370 1 020 029
Кошти банків 171 556 86 486
Статутний капітал 208 498 162 382
Власний капітал 311 140 213 053
Чистий прибуток (збиток) 100 291 48 560
Нерозподілений прибуток 72 56

* згідно з попередніми даними річного звіту Банку за 2017 р., що підляга-
ють коригуванню.

** згідно з даними річного звіту Банку за 2016 р.
Наглядова рада ПАТ «БАНК АВАНГАРд»
(затверджено Наглядовою радою ПАТ «БАНК АВАНГАРД»)
Голова Правління
ПАТ «БАНК АВАНГАРд»  С.А. Корчинська

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

Загальні відомості.. 1. Повне найменування емітента Приватне 
акціонерне товариство «Укренерготранс». 2. Код за ЄДРПОУ 
32082812. 3. Місцезнаходження 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубіні-
на, буд. 8. 4. Міжміський код, телефон та факс (056) 371-05-83. 
5. Електронна поштова адреса klіvasov@uet.dp.ua. 6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації www.uetrans.com. 7. Вид особливої інформації 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна-
чних правочинів емітента.

Текст повідомлення. 23 січня 2018 року Загальними зборами При-
ватного акціонерного товариства «Укренерготранс» (далі – Емітент) 
прий нято рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів емітента (Протокол №27/2018 від 23.01.2018), а саме попе-
редньо схвалити укладення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Емітентом протягом не більш як одного року з дати проведення цих За-
гальних зборів: 

1. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів про проведення розрахунків та надання послуг з 
Контрагентом «А», на суму, що не перевищує 5 000 000 000 (п’ять мільяр-
дів) грн. Гранична сукупність вартості правочинів – 5 000 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 120584 тис. грн. Співвід- ношення граничної сукупності вартості 
правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності - 4146.49%.

2. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом «Б», 
на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) грн. Гранична су-
купність вартості правочинів –1 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності -120584 тис. грн. Співвід-
ношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності - 829.3%.

3. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом «В», 
на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) грн. Гранична су-
купність вартості правочинів – 1 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвід-
ношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності - 829.3%.

4. Характер правочину: укладення Договору чи підписання змін та до-
повнень до Договору комісії з Контрагентом «Г», на суму, що не переви-
щує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. 

Гранична сукупність вартості правочинів –150 000 тис. грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
120584 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності - 124.39%.

5. Характер правочину: укладення Договору чи підписання змін та 
доповнень до Договору транспортного експедирування з Контраген-
том  «Д», на суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) грн. 
Гранична сукупність вартості правочинів – 1 000 000 тис. грн. Вартість 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 
120584 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності - 829.3%.

6. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів комісії з Контрагентом «Е», на суму, що не переви-
щує 3 000 000 000 (три мільярди) грн. Гранична сукупність вартості право-
чинів – 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 2487.89%.

7. Характер правочину: укладення Договору чи підписання змін та до-
повнень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом «Ж», 
на суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн. Гранична 
сукупність вартості правочинів – 50 000 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвід-
ношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності - 41.46%.

8. Характер правочину: укладення Договору чи підписання змін та до-
повнень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом «З», 
на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. Гра-
нична сукупність вартості правочинів – 150 000 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості ак-
тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 124.39%.

9. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів поставки з Контрагентом «І», на суму, що не переви-
щує 180 000 000 (сто вісімдесят мільйонів) грн. Гранична сукупність вар-
тості правочинів – 180 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 149.27%.

10. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом «Ї», 
на суму, що не перевищує 150 000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн. Гранич-
на сукупність вартості правочинів – 150 000 тис. грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. 
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 124.39%.

11. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та 
доповнень до Договорів з Контрагентом «К», на суму, що не перевищує  
15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості пра-
вочинів – 15 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 12.44%.

12. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та 
доповнень до Договорів з Контрагентом «Л», на суму, що не перевищує 
500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості право-
чинів – 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної 
сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 4146.49%.

13. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та 
доповнень до Договорів з Контрагентом «М», на суму, що не перевищує 
100 000 000 (сто мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості правочи-
нів  – 100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 82.93%.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УКРЕНЕРГоТРАНС»
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14. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «Н», на суму, що не перевищує  
100 000 000 (сто мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості правочинів  – 
100 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності 
вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності - 82.93%.

15. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «О», на суму, що не перевищує  
30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості право-
чинів – 30 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 24.88%.

16. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «П», на суму, що не перевищує  
50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості право-
чинів – 50 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 41.46%.

17. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «Р», на суму, що не перевищує  
300 000 000 (триста мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості правочи-
нів – 300 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної сукупнос-
ті вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 248.79%.

18. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «С», на суму, що не перевищує  
3 000 000 000 (три мільярди) грн. Гранична сукупність вартості правочи-
нів  – 3 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності - 2487.89%.

19. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «Т», на суму, що не перевищує  
30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості право-
чинів  – 30 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 

річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності - 24.88%.

20. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «У», на суму, що не перевищує  
30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості право-
чинів – 30 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної сукуп-
ності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 24.88%

21. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів ремонту вагонів з Контрагентом «Ф», на суму, що не 
перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. Гранична сукупність вар-
тості правочинів – 20 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення 
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності - 16.59%.

22. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «Х», на суму, що не перевищує 25 
000 000 (двадцять п’ять мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості пра-
вочинів – 25 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності - 20.73%.

23. Характер правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «Ц», на суму, що не перевищує  
15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) грн. Гранична сукупність вартості пра-
вочинів – 15 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності - 120584 тис. грн. Співвідношення граничної су-
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності - 12.44%.

Загальна кількість голосуючих акцій –200 шт. Кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах –190 шт. Кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення –190 шт. Кіль-
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Найменування посади Голова Правління Мовчан 
Валентин 23.01.2018

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента Приватне ак-
ціонерне товариство «Укренерготранс». 2. Код за ЄДРПОУ 32082812. 
3. Місцезнаходження 49050, м. Дніпро, вул. Володі Дубініна, буд. 8. 
4.  Міжміський код, телефон та факс (056) 371-05-83. 5. Електронна 
поштова адреса klіvasov@uet.dp.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інфор-
мації www.uetrans.com. 7. Вид особливої інформації Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів.

Текст повідомлення. 23 січня 2018 року Загальними зборами Приват-
ного акціонерного товариства «Укренерготранс» (далі – Емітент) прийнято 
рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів емітента (Про-
токол №27/2018 від 23.01.2018), а саме погодити укладенні значні право-
чини чи підписання змін та доповнень до раніше укладених Договорів, які 
вчинені Головою Правління ПрАТ «Укренерготранс» від імені Емітента у 
2017 році: 

1. Предмет правочину: Укладення Договорів чи підписання змін та 
доповнень до Договорів про проведення розрахунків та надання послуг з 
підприємствами Контрагента «А», на суму, що не перевищує 2 000 000 000 
(два мільярди) грн. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину –  
2 000 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності – 120584 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності – 1658.59%.

2. Предмет правочину: Укладення Договорів чи підписання змін та 
доповнень до Договорів про проведення розрахунків та надання послуг з 
підприємствами Контрагента «А», на суму, що не перевищує 1 500 000 000 
(один мільярд п’ятсот мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, що є 
предметом правочину –1 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за 
даними останньої річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності – 1243.95%

3. Предмет правочину: Укладення Договорів чи підписання змін та 
доповнень до Договорів про проведення розрахунків та надання послуг з 

підприємствами Контрагента «А», на суму, що не перевищує 700 000 000 
(сімсот мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину  – 
700 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності – 120584 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності – 580.51%

4. Предмет правочину: Укладення Договорів чи підписання змін та 
доповнень до Договорів про проведення розрахунків та надання по-
слуг з підприємствами Контрагента «А», на суму, що не перевищує  
250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, 
що є предметом правочину – 250 000 тис. грн. Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності – 207.32%

5. Предмет правочину: Укладення Договорів чи підписання змін та допов-
нень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом «Б», на 
суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди) грн. Ринкова вартість 
послуг, що є предметом правочину – 3 000 000 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності –120584 тис. грн. 
Співвід-ношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 2487.89%

6. Предмет правочину: Укладення Договорів чи підписання змін та допов-
нень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом «В», на 
суму, що не перевищує 3 000 000 000 (три мільярди) грн. Ринкова вартість 
послуг, що є предметом правочину –3 000 000 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності–120584 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 2487.89%

7. Предмет правочину: Укладення Договорів чи підписання змін та допов-
нень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом «Г», на 
суму, що не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) грн. Ринкова вартість 
послуг, що є предметом правочину – 1 000 000 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності –120584 тис. грн. 
Співвідно-шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
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вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 829.3%

8. Предмет правочину: укладення Договору чи підписання змін та допов-
нень до Договору комісії з Контрагентом «Д», на суму, що не перевищує 150 
000 000 (сто п’ятдесят мільйонів) грн.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 150 000 тис. грн. 
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 
120584 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є 
предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності – 124.39%

9. Предмет правочину: укладення Договору чи підписання змін та допов-
нень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом «Е», на 
суму, що не перевищує 500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн. Ринкова вар-
тість послуг, що є предметом правочину 500 000 тис. грн. Вар-тість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. 
Співвід-ношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 414.65%

10. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів комісії з Контрагентом «Ж», на суму, що не переви-
щує 1 700 000 000 (один мільярд сімсот мільйонів) грн. Ринкова вартість 
послуг, що є предметом правочину – 1 700 000 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності –120584 тис. грн. 
Співвідно-шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 1409.81%

11. Предмет правочину: укладення Договору чи підписання змін та 
допов нень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом «З», 
на суму, що не перевищує 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) грн. Ринкова 
вартість послуг, що є предметом правочину – 50 000 тис. грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті – 120584 тис. грн. Спів-відношення ринкової вартості майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 41.46%

12. Предмет правочину: укладення Договору чи підписання змін та 
допов нень до Договору транспортного експедирування з Контрагентом «І», 
на суму, що не перевищує 70 000 000 (сімдесят мільйонів) грн. Ринкова 
вартість послуг, що є предметом правочину–70 000 тис. грн. Вартість акти-
вів емітента за даними останньої річної фінансової звітності –120584 тис. 
грн. Спів відношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансо-
вої звітності – 58.05%

13. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів поставки з Контрагентом «Ї», на суму, що не переви-
щує 160 000 000 (сто шістдесят мільйонів) грн.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину – 160 000 тис. 
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності –120584 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або 
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за дани-
ми останньої річної фінансової звітності – 132.69%.

14. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом «К», 
на суму, що не перевищує 100 000 000 (сто мільйонів) грн. Ринкова вартість 
послуг, що є предметом правочину – 100 000 тис. грн. Вартість активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності–120584 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 82.93%.

15. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів транспортного експедирування з Контрагентом «Л», 

на суму, що не перевищує 20 000 000 (двадцять мільйонів) грн. Ринкова 
вартість послуг, що є предметом правочину-20 000 тис. грн. Вартість активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. 
Спів-відношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом пра-
вочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності – 16.59%.

16. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та 
доповнень до Договорів з Контрагентом «Н», на суму, що не перевищує 
15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, що є 
предметом правочину – 15 000 тис. грн. Вартість активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності – 12.44%.

17. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «О», на суму, що не перевищує  
500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, що є предме-
том правочину –500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 414.65%.

18. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «П», на суму, що не перевищує  
700 000 000 (сімсот мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, що є предметом 
правочину – 700 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності – 580.51%.

19. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та допов-
нень до Договорів з Контрагентом «Р», на суму, що не перевищує  
500 000 000 (п’ятсот мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, що є предметом 
правочину – 500 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. Співвідношення ринкової вар-
тості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емі-
тента за даними останньої річної фінансової звітності – 414.65%.

20. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «С», на суму, що не перевищує  
15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, що є пред-
метом правочину – 15 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. Співвідношення 
ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 12.44%. 

21. Предмет правочину: укладення Договорів чи підписання змін та до-
повнень до Договорів з Контрагентом «Т», на суму, що не перевищує  
30 000 000 (тридцять мільйонів) грн. Ринкова вартість послуг, що є предме-
том правочину – 30 000 тис. грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності – 120584 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 24.88%.

Статутом Емітента не визначені додаткові критерії, не передбачені за-
конодавством, для віднесення правочину до значного.

Загальна кількість голосуючих акцій – 200 шт. Кількість голосуючих акцій, 
що зареєстровані 

для участі у загальних зборах – 190 шт. Кількість голосуючих акцій, що 
проголосували «за» прийняття рішення – 190 шт. Кількість голосуючих ак-
цій, що проголосували «проти» прийняття рішення – 0.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Найменування посади Голова Правління Мовчан Ва-
лентин 23.01.2018

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні положення
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «КоНоТоПСЬКИй АРМАТУРНИй 
ЗАВод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне това-
риство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00218331
1.4. Місцезнаходження емітента 41612, Сумська обл., м. Конотоп, 

вул.  Вирівська, 60
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 05447 23201; 05447 64092
1.6. Електронна поштова адреса емітента office@kaz.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.kaz.com.ua
1.8. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента

2. Текст повідомлення
24.01.2018 року згідно Статуту ПрАТ «Конотопський арматурний завод» 

Наглядовою радою ПрАТ «Конотопський арматурний завод», протокол № 6 
від 24.01.2018 року були прийняті слідуючі рішення:

1) Обрати генеральним директором ПрАТ «Конотопський арматурний 
завод» Гужву Сергія Вікторовича (паспорт МА № 345726 виданий 
20.11.1997

року Конотопським МВ УМВС України в Сумській області). Часткою в 
статутному капіталі Товариства не володіє. Обраний на строк відповідно 
до Статуту ПрАТ на 1 рік. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Посади, які обіймав протягом п»яти років: технічний 
директор – представник керівництва з якості, заступник генерального ди-
ректора з маркетингу – технічний директор ПАТ «Конотопський арматур-
ний завод», генеральний директор ПрАТ «Конотопський арматурний за-
вод»

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
тяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно за-
конодавства.

Генеральний директор  С.В.Гужва
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ПоВІдоМЛЕННЯ
про виникнення інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати та фонду операцій 
з нерухомістю)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1»
2. Код за ЄДРПОУ: 34819265
3. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 69
4. Електронна поштова адреса: info@avers1.com

5. Адрес сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://www.avers1.com

6. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.

ІІ Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» 

(Протокол №3/2018 від 24.01.2018р.) прийняті рішення:
1. Звільнити Бужака Владислава Валентиновича з посади Голови Прав-

ління ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВЕРС №1» з 24.01.2018р.
2. Призначити Головою Правління ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «фІНАНСоВА КоМПАНІЯ «АВЕРС №1»
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«АВЕРС №1» Княжева Максима Олексійовича (не надано згоди на розкрит-
тя паспортних даних). Посадова особа часткою в статутному капіталі Фінан-
сової компанії не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом остан-
ніх 5 років: начальник служби внутрішнього аудиту; голова Правління Банку; 
Радник Голови Правління Банку; директор ТОВ.

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

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

2. Найменування посади: Голова Правління Княжев Максим Олексійо-
вич, 25.01.2018р.

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



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №18, 26 січня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

20

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 АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «РЕНЕСАНС»

2. Код за ЄдРПоУ 32556425
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 

буд.  24
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-41-97
5. Електронна поштова адреса info@jscrenaissance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації http://jscrenaissance.com.
ua/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 роз-
ділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 
фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 роз-
ділу III цього Положення - Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням єдиного акціонера ПрАТ «Ренесанс» (Протокол 

№24-01/17 вiд 24.01.2017 р.): 
- Подовжено термін повноважень Голови правління - Максименка 

Олександра Анатолійовича до 25 січня 2019 року (включно). 
Максименко Олександр Анатолійович перебуває на посаді з 
21.12.2015 року (25 (двадцять п’ять) місяців, Максименко О.А. не 
володіє часткою у статутному капiталi та акціями ПрАТ «Ренесанс». 
Максименко О.А. непогашених судимостей за корисливі та посадові 
злочини не має. 

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

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

2. Голова правління _________
(підпис)

_________________________
(Максименко О.А.)

М. П. 25.01.2018

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЕТРИКІВСЬКИй РИБГоСП», 

ідентифікаційний код 30063871, яке знаходиться за адресою: 51800, 
Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Петриківка, 

вул. Дніпрова, буд. 17, (надалі - Товариство) повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори).

дата та час проведення Зборів: 27 лютого 2018 року о 09 год. 00 хв.
Місце проведення Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Петриків-

ський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).
Час початку реєстрації учасників Зборів: 27 лютого 2018 року  

о 08 год. 30 хв.
Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 27 лютого 2018 року  

о 08 год. 50 хв.
дата та час відкриття Зборів: 27 лютого 2018 року о 09 год. 00 хв.
Місце реєстрації учасників Зборів: 51800, Дніпропетровська обл., Пе-

триківський район смт. Петриківка, вул. Дніпрова, 17, Літ.С-1 (кімната №1).
дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах: 21 лютого 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 затвердження регламенту та порядку проведення позачергових 
загальних зборів Товариства.

3. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 
розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

4. Про приватне розміщення акцій Товариства (із зазначенням переліку 
осіб, які є учасниками такого розміщення).

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій 
під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому будуть 
надані повноваження приймати рішення та здійснювати дії, передбачені 
чинним законодавством, щодо збільшення статутного капіталу Товариства 
та приватного розміщення акцій Товариства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються 
повноваження вчинення дій, передбачених чинним законодавством та 
пов’язаних з приватним розміщенням акцій Товариства.

Для участі в Зборах учасникам необхідно мати при собі: документ, що 
посвідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право 
участі у Зборах (для представників акціонерів).

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайо-
митися під час підготовки до позачергових загальних зборів, відбувається 
за адресою: 51800, Дніпропетровська обл., Петриківський район смт. Пе-
триківка, вул. Дніпрова, буд. 17 (кабінет директора) у робочі дні з 08 год. 
00  хв. до 12 год. 00 хв., а в день проведення позачергових загальних збо-
рів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, 
Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. 

Посадові особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами: керуючий санацією Черненченко Денис Альберто-
вич, голова Наглядової ради Левінський Юрій Леонідович. Телефон для 
довідок: +38-099-232-46-74. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інфор-
мація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 
порядку денного: http://petrofish.pat.ua

Наглядова рада ПрАТ «ПЕТРИКІВСЬКИй РИБГоСП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформа-
ції про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-

хомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТОМА"

2. Код за ЄДРПОУ: 00481318
3. Місцезнаходження: 61105, м.Харкiв, вул. Ньютона, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс: (057) 766 28 24  766-28-99
5. Електронна поштова адреса: stoma@stoma.kharkov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.stoma.kharkov.ua/doku 
7. Вид особливої інформації:  Відомості про прийняття рішення

про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість 

2. Текст повідомлення
23.01.2018 р. Наглядовою радою товариства було прийнято рiшення

про надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю. Ринко-
ва вартість майна або послуг, що є предметом правочину  - 15 000 тис.
грн. Вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності  за
2016 р. - 174027 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або
послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента - 8.62%.
Показана річна вартiсть активiв емітента за 2016  р. у зв'язку з тим, що
немає відповідних річних даних на кiнець 2017 року.

Предмет правочину: отримання товариством фiнансової допомоги
на зворотнiй основi вiд акцiонера Товариства, Голови наглядової ради,
заiнтересованої особи Кузнєцова Якова Михайловича у сумi до 

15000 тис. грн. Ознаки заiнтересованостi: посадова особа органу ак-
цiонерного товариства яка є стороною такого правочину. Iнших iстотних
умов правочину немає.

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

міситься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із
закодавством.

Генеральний директор Древаль І.В.
23.01.2018 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОВИЙ СТИЛЬ». 2. Код за ЄДРПОУ: 32565288. 
3. Місцезнаходження: 61020 м. Харків, Григорівське шосе, буд.88. 4. Міжмісь-
кий код, телефон та факс: (057) 752-27-00, (057) 752-27-95. 5. Електронна 
поштова адреса: ivina_vv@nowystyl.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-

тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: www.nowystyl.ua. 7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про 
прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення Дата прийняття рішення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину - 22.01.2018р.; Назва уповноваженого органу, що при-

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«НоВИй СТИЛЬ»
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йняв рішення - одноосібне рішення єдиного акціонера; Предмет правочину  - 
збільшення суми Договору, зокрема: укладення додаткової угоди до Договору 
поставки №160079 від 30.06.2016р. Предмет Договору: постачання пенополіуре-
тану еластичного (ППУ); Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
правочину - 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн. 00 коп.; Вартість активів емітен-
та за даними останньої річної фінансової звітності - 570 000 тис.грн.; Співвідно-
шення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вар-
тості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у 
відсотках) - 35,09%; Загальна кількість голосуючих акцій - 12 862 593 шт., кіль-

кість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах -  
12 862 593 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» -  
12 862 593 шт. та «проти» - 0, прийняття рішення; Додаткові критерії для 
віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством - 
додаткові критерії Статутом не визначені.

III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2. Генеральний директор Івіна В.В. М.П. 
23.01.2018

НОВИНИ

Комісія звертає увагу емітентів щодо 
розміщення календарного плану 

оприлюднення інформації
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) звертає увагу, що частиною сьомою 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» (у редакції від 01.01.2018 року) передбачено нор-
му щодо розміщення емітентами календарного плану 
оприлюднення інформації.

Емітенти, які здійснили публічну пропозицію та/або 
цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі, 
зобов’язані не пізніше 31 січня кожного року оприлюдню-
вати на власному веб-сайті календарний план розміщен-
ня у загальнодоступній інформаційній базі даних 
НКЦПФР про ринок цінних паперів https://stockmarket.
gov.ua або через особу, яка провадить діяльність з опри-
люднення регульованої інформації від імені учасників 
фондового ринку, та на власному веб-сайті інформації, 
документів та повідомлень, оприлюднення яких вимага-
ється відповідно до законодавства, крім особливої ін-
формації.

Комісія запланувала розробити порядок і форму роз-
криття календарного плану у поточному році.

У «перехідний» період пропонуємо у строк, встановле-
ний Законом, оприлюднити емітентами на власному веб-
сайті календарний план розміщення вказаної інформації із 
зазначенням її виду та орієнтовної дати оприлюднення.

В Украине создадут систему по защите 
интересов инвесторов – Пётр Порошенко
В Украине будет создана система, которая будет за-

щищать интересы инвесторов, заявил президент Украи-
ны Петр Порошенко, выступая на «Украинском завтра-
ке» в швейцарском Давосе в четверг утром.

«Это (Национального бюро финансовых расследова-
ний - ИФ) будет единственной аналитической службой. 
И ни один из других правоохранительных органов не 
сможет даже постучать в двери бизнеса. Мы планируем 
создать эффективную систему, чтобы защищать интере-
сы инвесторов», - цитируют слова П.Порошенко в пресс-
службе президента.

Президент также добавил, что украинские власти пла-
нируют внести изменения в налоговое законодатель-
ство, по которому средства, которые будут оставаться и 
работать внутри страны, будут освобождены от налого-
обложения.

«Заменить налог на прибыль, чтобы стимулировать при-
влечение инвестиций, но только в случае, когда средства 
выводятся из Украины. Когда вы инвестируете в Украину - 
вы не платите налоги», - пояснил П.Порошенко.

Украина надеется получить транш МВф в 
мае – глава Минфина

Украина планирует до мая выполнить все обязатель-
ства в рамках программы расширенного финансирова-
ния Международного валютного фонда (МВФ), что по-
зволит ей получить очередной транш кредита, сообщил 
министр финансов страны Александр Данилюк.

«Я надеюсь, что до мая, а может и раньше, условия 
будут выполнены», - сказал А.Данилюк в кулуарах «Укра-
инского завтрака» в швейцарском Давосе в четверг 
утром.

Среди основных условий глава Минфина назвал при-
нятие закона об антикоррупционном суде и назначение 
главы Национального банка Украины.

Министр отметил, что за последний месяц «много чего 
было сделано», в частности, Верховная Рада приняла 
новый закон о приватизации, а президент внес в парла-
мент кандидатуру первого замглавы Нацбанка Якова 
Смолия на пост главы НБУ.

А.Данилюк также высказал мнение, что вопрос со сто-
роны МВФ к пенсионной реформе тоже окончательно 
снят. Он пояснил, что этот вопрос возник в связи с тем, 
что принятые в развитие закона о пенсионной реформе 
постановления Кабинета министров просто не были со-
гласованы с МВФ, но теперь к ним нет замечаний.

Глава Минфина отметил, что по результатам встречи 
президента Украины Петра Порошенко с директором-
распорядителем МВФ Кристин Лагард 24 января в Да-
восе, сейчас окончательно согласовывается весь пере-
чень обязательств для получения очередного транша 
кредита EFF. «Мы хотим поставить все точки, чтобы по-
нять, что нам надо сделать окончательно», – сказал 
А.Данилюк.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года 
четырехлетняя программа EFF общим объемом 
SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем 
в $5 млрд первоначально предполагала ежекварталь-
ный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще 
трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квар-
тальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд 
($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой за-
держкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд 
в начале августа 2015 года, после чего возникла дли-
тельная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, 
политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром 
Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолже-
нии финансирования возобновились, однако фонд решил 
выделить третий транш в размере $1 млрд только в сере-
дине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.
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В рамках четвертого пересмотра, который открывает 
путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжа-
ет изучать принятый Верховной Радой закон о пенсион-
ной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо 
принять законодательство о создании антикоррупцион-
ного суда, реформировать, а также провести корректи-
ровку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее 
утвержденной формулой.

На минувшей неделе Киев выполнил одно из условий 
пересмотра – был принят новый закон о приватизации. 
Помимо того П.Порошенко внес в Верховную Раду кан-
дидатуру Я.Смолия на должность главы НБУ, которая 
фактически стала вакантной с весны прошлого года, ког-
да нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отстав-
ку.

Нацбанк ранее сообщал, что в 2018 году ожидает 
поступления двух траншей МВФ на общую сумму  
$3-3,5 млрд.

ЕБРР по обращению НКцБфР и 
Минагропрода объявил конкурс на 

привлечение консультанта для развития 
рынка складских расписок

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
по обращению Нацкомиссии по ценным бумагам и фон-
довому рынку (НКЦБФР) и Министерства аграрной по-
литики и продовольствия объявил конкурс на привлече-
ние внешнего консультанта для развития в Украине 
рынка складских расписок.

Как сообщается в пресс-релизе НКЦБФР, отобранный 
консультант будет оказывать регулятору методологиче-
скую поддержку в анализе внутреннего рынка складских 
расписок и разработки рекомендаций по совершенство-
ванию этого инструмента.

«Система складских расписок является очень важным 
элементом эффективного функционирования товарных 
биржевых рынков, поскольку с помощью этих инстру-
ментов достигается важное требование к работе товар-
ных рынков - обеспечение гарантии расчетов и гарантии 
поставки товаров», - цитируется в пресс-релизе предсе-
датель НКЦБФР Тимур Хромаев.

По данным Нацкомиссии, в настоящее время указан-
ный инструмент работает частично и только в сельско-
хозяйственном секторе. Кроме того, он имеет значитель-
ные функциональные ограничения.

Заявки на участие в конкурсе ЕББР принимает до  
26 января 2018 года.

Предложение валюты со стороны 
населения по-прежнему превышает 

соответствующий спрос - глава Совета НБУ
Предложение валюты со стороны населения, несмо-

тря на временные всплески покупательской активности, 
по-прежнему превышает соответствующий спрос, заяв-
ляет глава Совета Национального банка Украины (НБУ) 
Богдан Данилишин.

«Ухудшение курсовых ожиданий стимулировало спрос 
на наличную иностранную валюту со стороны населе-
ния. Впрочем, население продолжает больше продавать 
валюту, чем покупать, тратя, таким образом, свои сбере-

жения на потребительские цели», - написал он на своей 
странице в соцсети «Фейсбук».

По его данным, в декабре 2017 года и январе 2018 
года наблюдалось сокращение предложения иностран-
ной валюты со стороны экспортеров, в том числе из-за 
того, что они предпочитают хранить свои средства за ру-
бежом и повышение спроса на валюту преимуществен-
но со стороны газотрейдеров и предприятий топливно-
энергетического комплекса.

«Как следствие, в декабре-январе наблюдалось ожив-
ление спроса на безналичную иностранную валюту», - 
отметил Б.Данилишин.

В то же время, глава Совета НБУ уверяет, что времен-
ное превышение спроса над предложением не несет 
какой-либо угрозы национальной денежной единице, си-
туация находится под контролем НБУ и под надзором 
Совета НБУ.

Кроме того он сообщил, что Совет НБУ намерен обсу-
дить состояние валютного рынка, динамику обменного 
курса гривни, а также монетарные аспекты курсовой ди-
намики во время предстоящего 30 января заседания.

Как сообщалось, курс гривни на межбанковском ва-
лютном рынке во вторник 23 января укрепился на 6 коп. 
и 24 января еще на 3 коп. – до 28,835 грн/$1.

В четверг, 25 января, курс гривни на межбанке про-
должал укрепляться: по состоянию на 12:00 котировки 
гривни были повысились до 28,74-28,78 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на 
межбанковском валютном рынке в этот день к 12:00 
укрепился до 28,7563 грн/$1 с 28,8654 грн/$1. Торговый 
оборот к указанному времени составил $122,18 млн.

Реализация идеи фонда фондов 
сдвинулась с мертвой точки – Колодюк
Реализация идеи учреждения Фонда фондов сдвину-

лась с мертвой точки, сообщил председатель наблюда-
тельного совета Украинской ассоциации венчурного ка-
питала и прямых инвестиций (UVCA) Андрей Колодюк.

«Мы пока не готовы все озвучивать, но движение по 
Фонду пошло», - отметил он в кулуарах Украинского 
дома в Давосе.

По его словам, идут активные переговоры с инвесто-
рами. Кроме того в ближайшее время с этой целью 
премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ми-
нистр финансов Александр Данилюк планируют посе-
тить Силиконовую Долину, в том числе для переговоров 
с рядом инвесторов по этому вопросу.

Как ранее отмечал глава набсовета UVCA, по его мне-
нию, наилучшим способом господдержки стартапов яв-
ляется учреждение Фонда фондов с выделением ча-
стичного финансирования для него в государственном 
бюджете.

Первый в истории Украинский Дом в Давосе 
(Швейцария) проходит во время ежегодной встречи в 
рамках Всемирного экономического форума в январе 
2018 года. Украинский Дом будет работать в течение 
недели под лозунгом «Украина: Креативность. 
Инновации. Возможности» и призван стать динамичным 
дискуссионным хабом. Украинский Дом продемонстрирует 
глобальным лидерам бизнеса, политики и гражданского 
общества инвестиционный потенциал и бизнес-
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возможности Украины. Украинский Дом открыт с 22 по 
26 января 2018 года.

Организатором проекта выступает Украинская 
ассоциация венчурного и частного капитала (UVCA) в 
партнерстве с Western NIS Enterprise Fund и Фондом 
Виктора Пинчука.

Традиция организации так называемых «домов» в Да-
восе - не нова. В течение многих лет ее создавали пра-
вительства, крупные корпорации и серьезные организа-
ции. Сейчас, впервые за 50 лет существования форума, 
Украина прогрессирует, в полной мере раскрывает по-
тенциал и надежно поддерживает свой имидж европей-
ского хаба технологий и инноваций.

Золотым спонсором Украинского Дома является ком-
пания Ciklum, Серебряным спонсором - Ассоциация «IТ 
Украины».

Спонсорами дискуссионных панелей является Horizon 
Capital, Bitcoin Foundation Ukraine, AgroHub, UNIT.City, 
Hacken, Northland Power и SocialBoost.

Состав Организационного комитета Украинского Дома 
(UHOC): Алекса Чопивский, директор UHOC; Андрей Ко-
лодюк (UVCA); Ольга Афанасьева (UVCA); Ярослава 
Джонсон (WNISEF); Светлана Гриценко (Victor Pinchuk 
Foundation); Елена Кошарна (Horizon Capital) и Марина 
Вышегородская (Ассоциация «IТ Украины»). Проект реа-
лизуется в сотрудничестве с UkraineInvest и Националь-
ной инвестиционной советом Украины.

ВВП Южной Кореи снизился в IV квартале 
впервые с 2008 года

Экономика Южной Кореи в четвертом квартале 2017 
года продемонстрировала снижение по сравнению с 
предыдущим кварталом, чего не наблюдалось с 
2008  года.

ВВП страны снизился на 0,2% по сравнению с третьим 
кварталом, свидетельствуют предварительные данные 
Банка Кореи.

В годовом выражении рост экономики в октябре-
декабре составил 3%.

Аналитики в среднем ожидали подъема ВВП в квар-
тальном выражении на 0,1% и роста в годовом выраже-
нии на 3,4%.

В третьем квартале экономика страны увеличилась 
на 1,5% и 3,8% соответственно.

По предварительным данным, рост ВВП Южной Ко-
реи в 2017 году составил 3,1%.

Экспорт в четвертом квартале сократился на 5,4%. На 
экспорт приходится около 40% экономики страны.

Между тем потребительские расходы увеличились на 
1%, государственные расходы - на 0,5%. Инвестиции в 
строительство сократились на 3,8%.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
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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 № 18018
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
25.01.2018 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 


