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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

04.10.2018  м. Київ  № 690

Про внесення змін до рі-
шення Національної комісії 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 13 жовтня 
2015 року № 1707

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
 25 жовтня 2018 року за № 1211/32663

Відповідно до статті 2, пункту 18 частини другої статті 7 
Закону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», з урахуванням Закону України «Про 
санкції», з метою уточнення дій депозитарних установ та 
торговців цінними паперами щодо забезпечення виконан-
ня рішень Ради національної безпеки і оборони України 
про застосування персональних спеціальних економічних 
та інших обмежувальних заходів (санкцій), уведених в дію 
відповідними Указами Президента України, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Внести до рішення Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку від 13 жовтня 2015 року № 1707 

«Щодо порядку виконання учасниками фондового ринку 
рішень Ради національної безпеки і оборони України про 
застосування персональних спеціальних економічних та 
інших обмежувальних заходів (санкцій)», зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2015 року 
за № 1325/27770 (із змінами), такі зміни:

1) підпункт 1 пункту 2 доповнити новим абзацом тако-
го змісту:

«не пізніше п’яти робочих днів з дня внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо стану рахунків у цін-
них паперах, відомості щодо яких були надані Націо-
нальній комісії з цінних паперів та фондового ринку від-
повідно до абзацу першого цього підпункту, надавати 
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
щодо власників таких рахунків інформацію про внесені 
зміни до системи депозитарного обліку (крім інформації 
про внесені зміни, пов’язані із закінченням дії застосова-
них санкцій щодо таких власників);»;

2) у пункті 6:
у підпункті 1 слова «, «запобігання виведенню капіта-

лів за межі України» виключити;
доповнити пункт новим підпунктом 5 такого змісту:
«5) у разі застосування санкції «запобігання виведен-

ню капіталів за межі України» заборонити вчинення дій 
щодо укладання правочинів щодо цінних паперів та ін-
ших фінансових інструментів за участю фізичних та юри-
дичних осіб, зазначених у санкційному списку, до яких 
застосовано таку санкцію, якщо виконання таких право-
чинів призведе до виведення цінних паперів або коштів 
за межі України та/або якщо грошові розрахунки за таки-
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ми правочинами здійснюються без залучення торговця 
цінними паперами.».

2. Департаменту методології регулювання професій-
них учасників ринку цінних паперів (Курочкіна І.) забез-
печити:

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

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

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

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

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за 
собою.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«15» листопада 2018  м. Київ  № 814 

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними 
паперами ТОВ «ХАГС» (іден-
тифікаційний код юридичної 
особи 42082138) 

За підсумками розгляду заяви від 24.09.2018 (вх. Комі-
сії №31366 від 25.09.2018) та відповідних документів, по-
даних заявником до Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окре-
мих видів професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 01.06.2013 за № 854/23386 (із змінами), На-
ціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ХАГС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 42082138; місцезнаходження: 01001, м. Київ, ву-
лиця Михайлівська, буд. 12 «Б») ліцензію на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку - діяль-
ності з торгівлі цінними паперами, а саме, брокерської 
діяльності.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«15» листопада 2018 р.  м. Київ  № 815

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «ВЕЛБІН», іденти-
фікаційний код юридичної 
особи 35794818

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні» та абзацу першого пункту 11 розді-
лу IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на 
окремі види професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юсти-
ції України 01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) 
(зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№263032 від 16.04.2013, дилерської діяльності серії АЕ 
№263033 від 16.04.2013, видані на підставі рішення Комісії 
від 16.04.2013 №232 ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«ВЕЛБІН» (місцезнаходження: 83003, Донецька обл., міс-
то Донецьк, вулиця Антіпова, будинок 7-А, тимчасове міс-
цезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 119, 
прим.23, каб. 3, ідентифікаційний код юридичної особи 
35794818), на підставі підпункту 10 пункту 1 розділу ІV По-
рядку, у зв’язку з нездійсненням ліцензіатом вищевказаних 
видів професійної діяльності на фондовому ринку протя-
гом року, згідно з останніми наявними в Комісії регулярни-
ми та нерегулярними адміністративними даними за період 
з 05.10.2017 – 05.11.2018 та регулярними щоденними да-
ними організаторів торгівлі з 05.10.2017 – 05.11.2018. 

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Департамент міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.
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4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«15» листопада 2018 р.  м. Київ  № 816

Щодо зупинення дії ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ «ОК-2», ідентифі-
каційний код юридичної осо-
би 20341594

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», пунк-
ту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів», пункту 4 розділу IІ Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, 
зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме брокерської діяльності АЕ 
№185233 від 19.10.2012, дилерської діяльності серії АЕ 
№185234 від 19.10.2012, видані на підставі рішення Комі-
сії №969 від 16.10.2012 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОК-2» 
(місцезнаходження: 83001, Донецька область, м. Донецьк, 
бульвар Пушкіна, будинок 2А; тимчасове місцезнаходжен-
ня: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Б.Горбатова, 4; іденти-
фікаційний код юридичної особи 20341594), на підставі 
підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, у зв’язку з неспла-
тою фінансових санкцій, що були застосовані до нього при 
провадженні цього виду професійної діяльності, протягом 
трьох місяців з дати винесення постанов про накладення 
санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів від 
21.03.2018 №91-ЦА-УП-Т; від 16.05.2018 №198-ЦА-УП-Т 
на строк до отримання Комісією відповідного документа 
про сплату зазначених фінансових санкцій.

2. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити: внесення 
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів; оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.11.2018  м. Київ  №820

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку стосовно цін-
них паперів, випущених 
корпоративними інвести-
ційними фондами

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) порушень ви-
мог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України 
«Про інститути спільного інвестування», та з метою за-
хисту прав інвесторів у цінні папери, 

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з «21» листопада 2018 року внесення змін 

до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо 
акцій корпоративних інвестиційних фондів, згідно пере-
ліку, що додається.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код – 30370711) та депозитарним уста-
новам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
у депозитарній системі України, здійснювати облікові опе-
рації з цими цінними паперами, крім операцій, пов`язаних з 
їх викупом та спадкуванням/правонаступництвом.

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

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

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

6. Департаменту ліцензування професійних учасників 
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом п’яти 
робочих днів забезпечити відправлення у встановлено-
му порядку копії цього рішення Товариствам згідно пере-
ліку, що додається (додаток 1), та ПАТ «Національний 
депозитарій України». 

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку 
«20» листопада 2018 року
№ 820

Перелік Товариств, яким з 21.11.2018 зупинено 
внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 

паперів щодо акцій корпоративних інвестиційних 
фондів, крім операцій, пов`язаних з їх викупом та 

спадкуванням/правонаступництвом.
№
з/п

Ідентифіка-
ційний код

Назва товариства

1 38870105 ПАТ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІДО 
ДЕВЕЛОПМЕНТ»

2 37203990 ПАТ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ЗЛАТОБУД»

3 38408443 ПАТ «Закритий 
недиверсифікований венчурний 
корпоративний інвестиційний 
фонд «ЙОРК»

4 39584092 АТ «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«УКРЖИТЛОІНВЕСТ»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.11.2018  м. Київ  № 838

Про внесення змін до рішення 
НКЦПФР від 18.08.2016 № 869 
«Щодо реформування друко-
ваного засобу масової інфор-
мації бюлетеня «Відомості 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку»

Відповідно до частини першої статті 3, статті 4 Закону 
України «Про реформування державних і комунальних 
друкованих засобів масової інформації» з метою рефор-
мування друкованого засобу масової інформації

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 2 рішення Комісії від 18.08.2016 № 869 «Щодо 

реформування друкованого засобу масової інформації 
бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку» викласти в новій редакції: 

«Пункт 1 цього рішення набуває чинності 
01.01.2019 року.».

2. Юридичному департаменту (І. Мартиненко): 
- повідомити Державний комітет телебачення і радіо-

мовлення України про прийняте рішення в порядку, пе-
редбаченому законодавством;

- повідомити Міністерство юстиції України про прийня-
те рішення в порядку, передбаченому законодавством;

- направити копію цього рішення до Державної устано-
ви «Агентство з розвитку інфраструктури фондового 
ринку України». 

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

4. Юридичному департаменту (I.Мартиненко) забезпе-
чити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ра фондового ринку, що відбулося 15 листопада 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про внесення змін до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

2. Про внесення змін до Положень про порядки реєстрації випуску інвестиційних сер-
тифікатів інвестиційного фонду та інвестиційної компанії та інформації про їх ви-
пуск

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

3. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку «Про внесення змін до Положення про здійснення фінансового моніторингу 
професійними учасниками ринку цінних паперів»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «ХАГС» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 42082138) (брокерської діяльності)

прийнято рішення
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5. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ВЕЛБІН», ідентифікаційний код юридичної 
особи 35794818 (брокерської діяльності, дилерської діяльності)

прийнято рішення

6. Щодо зупинення дії ліцензій на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОК-2», ідентифікаційний код юридичної осо-
би 20341594 (брокерської діяльності, дилерської діяльності)

прийнято рішення

7. Щодо реєстрації випуску акцій Акціонерного товариства «Таскомбанк» прийнято рішення

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

ра фондового ринку, що відбулося 20 листопада 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяль-
ності Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках»

прийнято 
рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо забезпечення вимог кредиторів»

прийнято 
рішення

3. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, 
випущених корпоративними інвестиційними фондами (ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», …)

прийнято 
рішення

4. Щодо дій ПАТ «ДІАМАНТБАНК», пов’язаних з припиненням провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

прийнято 
рішення

5. Про затвердження змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на 2018 рік

прийнято 
рішення

6. Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 15.10.2013 №2407 (Щодо призначення довіре-
них осіб, яким передається право брати участь у голосуванні за акціями Центрального депо-
зитарію цінних паперів)

прийнято 
рішення

7. Про призначення представника держави для участі у позачергових загальних зборах акці-
онерів Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України», які призна-
чені на 22.11.2018р.

прийнято 
рішення

8. Щодо участі довіреної особи у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акці-
онерного товариства «Національний депозитарій України», які призначені на 22.11.2018р.

прийнято 
рішення

9. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРА-
ЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (без здійснення публічної пропозиції)

прийнято 
рішення

10. Щодо допуску облігацій BIZ FINANCE PLC public limited company (публічної компанії з об-
меженою відповідальністю BIZ FINANCE PLC) (реєстраційний код згідно з торговельним ре-
єстром Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії – 07161659) до обігу 
на території України

прийнято 
рішення

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

ра фондового ринку, що відбулося 21 листопада 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо виконання постанови про відкриття виконавчого провадження стосовно ПАТ «Ак-
ціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»

прийнято 
рішення

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

ра фондового ринку, що відбулося 22 листопада 2018 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції 
державної політики у сфері віртуальних активів»

прийнято рішення
із зауваженнями

2. Щодо призначення довіреної особи, якій передається право брати участь у голосу-
ванні в ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»

прийнято рішення

3. Щодо скасування реєстрації випуску акцій ПАТ «Закритий недиверсифікований вен-
чурний корпоративний інвестиційний фонд «БІТ КАПІТАЛ» та виключення відомостей 
з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування

прийнято рішення

4. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Питання Публічного акці-
онерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» із зауваженнями

прийнято рішення
із зауваженнями
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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 реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «До-
брянка» (вул. Центральна, 195, смт. Добрянка, Ріпкин-
ський р-н., Чернігівська обл., 15011, код за ЄДРПОУ: 
05516331) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Добрянка» (код 
за ЄДРПОУ: 05516331). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску ПрАТ «Добрянка» від 07 грудня 2010 року 
№21/24/1/10, видане 28.09.2012 року Центральним те-
риторіальним департаментом Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 291-ДР-С-А від 16 листопада 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до 
документів, наданих ПАТ «Буркутець» (вул. Грушев-
ського, 21, смт. Верховина, Івано-Франківська обл., 
78700, код за ЄДРПОУ: 05397427) на зупинення обігу ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПАТ «Буркутець» — розпорядження 
№ 322-ДР-З від 16 листопада 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: 

«20» листопада 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку Хохлова Н.В., що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.07.2018 № 467 та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Зуївський енергомеханічний завод» 
(вул. Баумана, 12, м. Донецьк, 83085, код за ЄДРПОУ: 
34359707) на скасування реєстрації випуску акцій 
ПрАТ «Зуївський енергомеханічний завод» у зв’язку з 
його ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Зуївський енергомеханічний завод» (код за 
ЄДРПОУ - 34359707). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Зуївський енергомеханічний завод» від 
25 грудня 2008р. №495/1/08, видане 08 грудня 2010 р. 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку (дата видачі дубліката – 06 листопада 2018 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку), анульовано – розпорядження № 292-ДР-С-А від 
16 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.07.2018 № 467 та на підставі п. 11 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 13.11.2018 року №1004647006 про внесення 
26.07.2017 запису про судове рішення про визнання 
юридичної особи ВАТ «Акціонерна компанія «Київре-
конструкція» (код за ЄДРПОУ: 03335623) банкрутом і 
відкриття ліквідаційної процедури, 16.01.2017, 
910/9158/16, господарський суд м. Києва та інформації 
ліквідатора Дейнегіна К.М., отриманої листом від 

5. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депо-
зитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «Хоумворлд»

прийнято рішення

6. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депози-
тарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ «Ексклюзив Груп»

прийнято рішення

7. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депо-
зитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Облтрансгаз»

прийнято рішення

8. Щодо надання дозволу на проведення вичерпного переліку операцій в системі депо-
зитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ВАТ «Укрхіменергія»

прийнято рішення

9. Про погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про скасування де-
яких актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади» із зауваженнями

прийнято рішення
із зауваженнями

10. Про внесення змін до рішення НКЦПФР від 18.08.2016 № 869 «Щодо реформування 
друкованого засобу масової інформації бюлетеня «Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку»

прийнято рішення
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25.10.2018 року №81-18 (вх. №34826 від 29.10.2018 року), 
зупинено обіг акцій ВАТ «Акціонерна компанія «Київре-
конструкція» (код за ЄДРПОУ: 03335623) – розпоря-
дження № 321-ДР-З від 16 листопада 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: 

«20» листопада 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Укра-
їнський науково-дослідницький і конструкторський інсти-
тут по розробці машин і устаткування для переробки 
пластичних мас, гуми і штучної шкіри «УкрНДІпластмаш» 
(вул. Івана Шевцова, 1, м. Київ, 03113, код за ЄДРПОУ: 
04637697) на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку 
з перетворенням акціонерного товариства, скасовано ре-
єстрацію випуску акцій ПрАТ «Український науково-
дослідницький і конструкторський інститут по роз-
робці машин і устаткування для переробки пластичних 
мас, гуми і штучної шкіри «УкрНДІпластмаш» (код за 
ЄДРПОУ: 04637697). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
ПрАТ «Український науково-дослідницький і конструктор-
ський інститут по розробці машин і устаткування для пе-
реробки пластичних мас, гуми і штучної шкіри «УкрНДІ-
пластмаш» від 29 червня 2010 року №197/10/1/10, видане 
25.05.2017 року Центральним територіальним департа-
ментом Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження № 293-ДР-С-А 
від 19 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Пересувна 
механізована колона №2» (вул. Чалого, 121-А, м. Ніко-
поль, Дніпропетровська обл., 53208, код за ЄДРПОУ: 
01351836) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Пересувна механізована колона №2» — розпо-
рядження № 323-ДР-З від 19 листопада 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: 

«21» листопада 2018 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Агентство 
третього тисячоліття» (вул. Солом’янська, 11, м. Київ, 
03110, код за ЄДРПОУ: 31841413) на зупинення обігу ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
зупинено обіг акцій ПрАТ «Агентство третього тисячоліт-
тя» – розпорядження № 324-ДР-З від 19 листопада 
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: 

«21» листопада 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467, на підставі пункту 4 глави 1 розділу ІV Положен-
ня про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ПрАТ «Трест 
Житлобуд-1», 61002, м. Харків, вул. Алчевських, 43, код 
за ЄДРПОУ: 01270285, на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв`язку з достроковим погашенням облігацій 
серії В7, скасовано реєстрацію випуску облігацій се-
рії  «В7» ПрАТ «Трест Житлобуд-1». Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій серії «В7» ПрАТ «Трест 
Житлобуд-1» від 02.08.2016 №91/2/2016, дата видачі сві-
доцтва – 22.09.2016, видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 167-ДР-С-О від 20 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «Галант-12» (вул. Міліонна, 247, м. Чигирин, Чиги-
ринський р-н., Черкаська обл., 20901, код за ЄДРПОУ: 
00308531) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Галант-12» (код 
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за ЄДРПОУ: 00308531). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску ПрАТ «Галант-12» від 18 травня 2011 року 
№48/23/1/2011, видане 14.05.2012 року Центральним 
територіальним департаментом Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 294-ДР-С-А від 21 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (зі 
змінами), та відповідно до наданих документів Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Діамант Інвест Менеджмент» для ви-
ключення відомостей про Пайовий інтервальний 
диверсифікований інвестиційний фонд «Діамант-
інтервальний», реєстраційний код за Реєстром: 2211059, 
з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію 
регламенту Пайового інтервального диверсифікова-
ного інвестиційного фонду «Діамант-інтервальний» 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами «Діамант Інвест Менедж-
мент», зареєстрованого 21.05.2008 року. Анульовано 
свідоцтво про внесення відомостей про Пайовий інтер-
вальний диверсифікований інвестиційний фонд 
«Діамант-інтервальний», реєстраційний код за Реєстром: 
2211059, Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Діамант Інвест Ме-
неджмент» до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування від 21.05.2008 року № 1059, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку – розпорядження № 0344-ІС від 21 листопада 
2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції 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 змі-
нами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Трест 
«Запоріжалюмінбуд» (вул. Північне шосе, 3, м. Запоріж-
жя, 69006, код за ЄДРПОУ: 01239648) на скасування ре-
єстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціо-
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Трест «Запоріжалюмінбуд» (код за ЄДРПОУ: 
01239648). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
ПрАТ «Трест «Запоріжалюмінбуд» від 14 травня 
2010 року №41/08/1/10, видане 22.05.2017 року Східним 
територіальним управлінням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 295-ДР-С-А від 22 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних па-
перів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної 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 зміна-
ми), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Яготинський 
рибгосп» (вул. Переяслівська, 142, м. Яготин, Київ-
ська обл., 07700, код за ЄДРПОУ: 24215478) на скасуван-
ня реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням акці-
онерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Яготинський рибгосп» (код за ЄДРПОУ: 
24215478). Свідоцтво про реєстрацію випуску ПрАТ «Яго-
тинський рибгосп» від 03 лютого 2011 року №61/10/1/11, 
видане 13.12.2011 року територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Ки-
єві та Київській обл., анульовано – розпорядження  
№ 296-ДР-С-А від 23 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі 
змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Но-
сівське хлібоприймальне підприємство» (вул. Київ-
ська, 9, м. Носівка, Чернігівська обл., 17100, код за 
ЄДРПОУ 00957838) на скасування реєстрації випуску ак-
цій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Носівське 
хлібоприймальне підприємство» (код за ЄДРПОУ: 
00957838). Свідоцтво про реєстрацію випуску ПрАТ «Но-
сівське хлібоприймальне підприємство» від 22 травня 
2009 року №11/24/1/09, видане 15.02.2012 року Чернігів-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 297-ДР-С-А від 26 листопада 2018 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відпо-
відно до документів, наданих ПрАТ «ІСА Прайм Деве-
лопментс» (вул. Генерала Наумова, 23-Б, м. Київ, 03164, 
код за ЄДРПОУ: 24580485) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з ліквідацією, зупинено обіг акцій ПрАТ «ІСА 
Прайм Девелопментс» (код за ЄДРПОУ: 24580485) – роз-
порядження № 325-ДР-З від 23 листопада 2018 року. 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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: 

«27» листопада 2018 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№ 467 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Фірма «Пре-
мона» (вул. Добровольського, 52, м. Черкаси, 18030, код 
за ЄДРПОУ: 04621166) на зупинення обігу акцій у зв’язку 
з ліквідацією, зупинено обіг акцій ПрАТ «Фірма «Премо-
на» (код за ЄДРПОУ: 04621166) – розпорядження 
№ 326-ДР-З від 23 листопада 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: 

«27» листопада 2018 року.

НКЦПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

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

Постановою про накладення санкції за правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 20.11.2018 №622-ДП-КУА, 
винесеної у відношенні ТОВ «КУА «ЕМЕРДЖІ» за невід-
новлення протягом трьох місяців статусу члена саморе-
гулівної організації та/або об’єднання професійних учас-
ників ринку цінних паперів, до товариства застосовано 
санкцію у вигляді анулювання ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ність з управління активами) серії АЕ 185468 від 
19.12.2014.

26.11.2018 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ: 05390419
3. Місцезнаходження: 18036 мiсто Черкаси, вулиця Рiздвяна, будинок 292
4. Міжміський код, телефон та факс: (0472) 64-43-14, 64-43-14
5. Електронна поштова адреса: 05390419@afr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.bus.ck.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» від 

22.11.2018 року протокол засідання Ревізійної комісії №1 прийнято рішення 
обрати Головою Ревізійної комісії Соколову-Білоус Вікторію Миколаївну, зго-
ди посадової особи на розкриття інформації щодо паспортних даних, не 
отримано. Посадова особа не є акціонером емітента і не володіє часткою в 
статутному капіталі товариства. Особа обрана на посаду терміном на 3 роки. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Генеральний 
директор ТОВ «КУА «ІЗІ ЛАИФ». Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Соколова-Білоус В.М. є представни-
ком акціонера «юридичної особи « Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «ІЗІ ЛАИФ»(Пайовий венчурний інвес-
тиційний фонд «ЗЕТА» не диверсифікованого виду закритого типу) (Україна) , 
частка акціонера в статутному капіталі товариства 80,071825 %. 

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

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

2. Голова правлiння     Раабе Вiталiй Германович   23.11.2018
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 Додаток 28
до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів
(пункт 6 глави 1 розділу II)

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 – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ 

КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».
2. Ідентифікаційний код юридичної особи – 37515069.
3. Місцезнаходження – 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7.
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 364 38 30, (044) 364 38 31.
5. Електронна поштова адреса – info@ua.sebgroup.com.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - https://smida.gov.ua/db/
participant/37515069, https://sebgroup.com/about-seb/our-locations/
international-network/seb-in-ukraine/information-of-the-bank-as-the-securities-
issuer.

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення – Відомості 
про зміну типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення
23 квiтня 2018 року єдиним акцiонером ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 

БАНК» було прийнято рiшення №23 про змiну типу товариства з публiчного 
на приватне, у зв’язку з чим 20 вересня 2018 року єдиним акцiонером 
ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» було прийнято рiшення №25 про 
змiну повного найменування товариства з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» на АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» та скороченого найменування товариства 
з ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» на АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ 
БАНК». 

Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридич-
ну особу, що містяться в ЄДР, - 22.11.2018р.. 

Повне найменування акціонерного товариства до зміни – ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», повне най-
менування акціонерного товариства після зміни – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК».

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 _________ Андерссон Нільс Леннарт Крістіан
                                  М. П. (підпис)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК»

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇН-

СЬКИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАН-
НЮ ПІДПРИЄМСТВ ШТУЧНОГО ВОЛОКНА» 

2. Ідентифікаційний код юридичної особи 
04691254
3. Місцезнаходження 
01033 Київ Паньківська,11
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442882127 0442883291
5. Електронна поштова адреса 
samoylenko.t@ugipro.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://giproshtuv.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=

61&Itemid=69
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

1).Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного 

правочину: 23.11.2018;
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова 

рада;
Предмет правочину: Тимчасова безвідсоткова фінансова допомога;
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визна-

чена відповідно до законодавства: 3200 тис. грн;
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-

ності: 14141 тис. грн;
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 22,62923%;

Загальна кількість голосів п’ять , кількість голосів, що проголосували 
«за» п’ять, «проти» нуль. Наглядова рада прийняла рішення узгодити на-
дання поворотньої безвідсоткової фінансової допомоги ТОВ «Кволиті Сер-
віс» строком на один рік.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не 
передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного 
товариства: 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.Генеральний директор   Кокошин О.В.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
  23.11.2018
  (дата) 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента ПрАТ «ШПАНІВАГРОЦУКОР»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи 31620321
3. Місцезнаходження 
35302 с. Великий Олексин Рівненський р-н Рівненська обл. Промис-

лова 2
4. Міжміський код, телефон та факс 0362277266
5. Електронна поштова адреса vivsjanykoo@dubnoinvest.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації agrocukor.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу  

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
23.11.2018 Звільнено Директор Ющак Володимир 

Іванович

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
23.11.2018 р.(протокол №2 від 23.11.2018 р.) на підставі заяви про звіль-
нення за згодою сторін .Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 

0%.Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: перебував на по-
саді із 28.04.2011 р... 

23.11.2018 Призначено Директор Кондратюк Володи-
мир Сафонович

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
23.11.2018 р.(протокол № 2 від 23.11.2018 р.)Посадова особа Кондратюк 
Володимир Сафонович ) призначена на посаду Директор за сумісни-
цтвом, призначено в зв»язку із виробничою необхідністю на місце попе-
реднього директора.Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Строк, на який призначено особу: терміном на 3 роки.Інші посади, які 
обій мала особа протягом останніх п'яти років: із 01.10.1986 р. по 
25.03.2005 р. служба в органах внутрішніх справ, із 21.02.2012 р. 
МПП «Монстера» начальник служби безпеки..Посадові особи не надава-
ли згоди на розкриття паспортних даних .. Непогашеної судимостi поса-
дові особи за корисливi та посадовi злочини немають.

 Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 

26.11.2018
(дата)

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. Директор Кондратюк Володимир Сафонович

ПрАТ «ШПАНІВАГРОЦУКОР»
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На вимогу акціонерів, які володіють більше 10% статутного капіталу пу-
блічного акціонерного товариства «Лопушнянський кар’єр» та на підставі час-
тини 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада 
публічного акціонерного товариства «Лопушнянський кар’єр» (код за ЄДРПОУ 
00373729; місцезнаходження: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський 
р-н, с.Лопушня) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів (надалі - Збори), які відбудуться 28 грудня 2018 року о 12-00 го-
дині за адресою: 77044, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, с.Ло-
пушня, адміністративний корпус ПАТ «Лопушнянський кар’єр», кабінет 
директора (другий поверх). Реєстрація акціонерів буде проводитись 28 
грудня 2018 року з 11-00 до 11-45 години за місцем проведення Зборів. По-
чаток Зборів о 12-00 годині. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у Зборах – 21 грудня 2018р. (станом на 24-00 год.).

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, за місцезнаходженням Товариства: 77044, Івано-Франківська обл., Рога-
тинський район, с.Лопушня, адміністративний корпус Товариства, у робочі 
дні в кабінеті директора (другий поверх), робочий час з 09-00 до 15-00 го-
дини. В день проведення Зборів – за місцем їх проведення. Відповідальна 
особа за ознайомлення акціонерів з документами: директор Демидюк Юрій 
Миронович. Телефон для довідок: 03435 63518. Кожен акціонер може озна-
йомитися з матеріалами щодо питань порядку денного та з відповідними 
проектами рішень з цих питань. Не пізніше, ніж за 20 днів до дати прове-
дення Зборів, кожен акціонер може запропонувати включення нових пи-
тань до проекту порядку денного з відповідними проектами рішень з цих 
питань. Подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отри-
мання повідомлення про проведення Зборів у строк до дати проведення 
Зборів, акціонери можуть ознайомитись в ст. 36 та 38 Закону України «Про 
акціонерні товариства». Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціоне-
рів додатково мати документи (довіреність, тощо), які підтверджують їх по-
вноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного за-
конодавства України. Участь в Зборах за довіреністю приймає той 
представник акціонера, довіреність якого видана пізніше. Представник за 
довіреністю вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій роз-
суд, якщо інше не визначено в довіреності. Надання довіреності не виклю-
чає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість 
свого представника. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного Зборів: lk.pat.ua. Станом на дату складання переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кіль-
кість акцій Товариства становить 2574000 штук простих іменних акцій То-
вариства, із них - 1935256 штук голосуючих акцій. 
Проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку 

денного:
1. Обрання лічильної комісії Зборів Товариства. Проект рішення: Обра-

ти Лічильну комісію у складі: Смут Василь Володимирович, Легета Романія 
Романівна, Пелих Леонтій Володимирович.

2. Обрання Голови та секретаря Зборів Товариства. Проект рішення: 
Обрати Головою Зборів Яремчука Івана Михайловича, секретарем Зборів 
Демидюка Юрія Мироновича.

3. Затвердження порядку проведення Зборів Товариства. Проект рішен-
ня: Голосування з питань порядку денного Зборів Товариства проводити з 
використанням бюлетенів для голосування за принципом: одна голосуюча 
акція – один голос. 

4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Проект рішення: При-
йняти рішення про зміну типу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР» з публічного на приватне та визначити 
його тип як приватне акціонерне товариство з дати державної реєстрації 
статуту Товариства у новій редакції.

5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства. Проект рі-
шення: Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР» на ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР». Визначити повне 
найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛО-
ПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР». Визначити скорочене найменування Товари-
ства: ПрАТ «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР'ЄР». Доручити Директору Товариства 
вжити всі необхідні заходи для внесення змін, пов’язаних зі зміною найме-
нування Товариства, до відповідних документів Товариства.

6. Внесення змін до статуту Товариства та затвердження нової редакції 
статуту Товариства. Визначення уповноважених осіб Товариства, яким на-
даються повноваження на підписання нової редакції статуту Товариства та 
проведення дій щодо забезпечення її державної реєстрації. Проект рішен-
ня: Внести зміни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення 
його в новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Упов-
новаженими особами Товариства, яким надаються повноваження на підпи-
сання нової редакції статуту Товариства, визначити голову та секретаря 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Уповноваженою осо-
бою Товариства, якій надаються повноваження на проведення дій щодо за-
безпечення державної реєстрації нової редакції статуту Товариства відпо-
відно до вимог законодавства, визначити Директора Товариства. 

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. Про-
ект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Проект рішення: Об-
рання членів Наглядової ради Товариства здійснити шляхом кумулятивно-
го голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами. 

9. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами наглядо-
вої ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів з членами наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвер-
дити умови договору з членами наглядової ради Товариства. Обрати Дирек-
тора Товариства особою, яка уповноважується на підписання від імені Това-
риства договорів з членами наглядової ради Товариства у редакції, що 
затверджена позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОПУШНЯНСЬКИЙ КАР’ЄР»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБО
ПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

20205000

3. Місцезнаходження 52420, селище Незабудине Солонян-
ського району Днiпропетровської 
областi, вулиця Привокзальна,б.1

4. Міжміський код, телефон та факс +380504198515 б/н
5. Електронна поштова адреса a2000hpp@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://20205000.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
24.10.2018 р. припинено повноваження посадової особи - Члена На-

глядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕЗАБУ-
ДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (надалi - Товариство) 
Компанiйця Олександра Петровича (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента - 
0,195241 %. Припинення повноважень вiдбулось без прийняття рiшення 

уповноваженим органом Товариства, в порядку передбаченому п.п. 1 п.1 
ст. 57 Закону України «Про акцiонернi товариства» на пiдставi заяви про 
складення повноважень за власним бажанням. Посадова особа непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа займала по-
саду з 27.04.2015 р. На посаду особи, повноваження якої припинено, нiкого 
не призначено.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП» 
(Протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.10.2018 р.) у зв’язку зi смертю 
було припинено повноваження Компанiйця Петра Павловича - директора 
ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП». Зазначену посаду займав з 27.04.2015 року. 
Його частка в статутному капiталi емiтента складає 4,674597%.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХПП» 
(Протокол засiдання Наглядової ради вiд 23.10.2018 р.)Компанiєць Олексан-
дра Петровича було призначено на посаду директора ПрАТ «НЕЗАБУДИН-
СЬКЕ ХПП» з 24.10.2018р. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них не надано. Особу призначено на строк, визначений Статутом Товариства 
(5 рокiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Останнi 5 рокiв обiймав посаду заступника директора ПрАТ «НЕЗАБУДИН-
СЬКЕ ХПП». Його частка в статутному капiталi Емiтента складає 0,195241 %.

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 Компанiєць Олександр Петрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

26.11.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕЗАБУДИНСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Київметробуд»

2. Код за ЄДРПОУ 01387432
3. Місцезнаходження 03065 м. Київ, вул. Світлогірська, 

2/25
4. Міжміський код, телефон та факс (44)408-65-56
5. Електронна поштова адреса corp.viddil@metrobud.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.metrobud.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПАТ «Київметробуд» 

від 21.11.2018р. протокол №11 прийнято рішення про надання згоди Гене-
ральному директору Товариства на укладення значних правочинів, включ-
но, але не обмежуючись, договорів застави, іпотеки, задоволення вимог 
іпотекодержателя, доручення, договорів придбання та/або відчуження 
ПАТ «Київметробуд» будь-якого майна, товарів, робіт, послуг, цінних папе-
рів, договорів оренди землі, генеральних кредитних договорів, кредитних 
договорів, депозитних договорів та договорів банківських вкладів, догово-

рів про надання банківських гарантій, інших договорів з граничною вартіс-
тю таких правочинів до двох мільярдів гривень кожен та договорів підряду 
з граничною сумою таких правочинів до двадцяти мільярдів гривень, а та-
кож будь-яких договорів, що укладатимуться від імені ПАТ «Київметробуд» 
Генеральним директором на виконання таких договорів підряду з гранич-
ною вартістю до двох мільярдів гривень, які можуть вчинятися від імені 
ПАТ «Київметробуд» Генеральним директором в період до 16 лютого 
2019 року. 

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності 423870 тис.грн., співвідношення граничної сукупності вартості право-
чинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності 4718%.

Загальна кількість голосуючих акцій ПАТ «Київметробуд» складає 
3777895 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у за-
гальних зборах - 3721715 шт., кількість голосуючих акцій, що проголосува-
ли «ЗА» - 3721372 голосів або 99,991%, «ПРОТИ» - 0 голосів, «УТРИМАВ-
СЯ» - 343 голосів або 0,009%.

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

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

(підпис) 
Метелиця Олександр 

Миколайович 
М. П. 21.11.2018р. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВМЕТРОБУД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«САН IнБев Україна»
2. Код за ЄДРПОУ: 30965655
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул.Фiзкультури, б.30-В
4. Міжміський код, телефон та факс: +380 (44) 201-40-00, +380 (44) 

201-40-00
5. Електронна поштова адреса: office.ukraine@ab-inbev.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://suninbev.com.ua/special_
information_notification

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного пра-

вочину: 22.11.2018р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про надання згоди 

на вчинення значного правочину: наглядова рада.
Предмет правочину: надати згоду на укладення з Приватним акціо-

нерним товариством «СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код 
ЄДРПОУ 00377733) Додаткової угоди до Договору поставки № 010118 
від 01.01.2018 р., про збільшення загальної орієнтовної вартості Догово-
ру до 320 000 000 (триста двадцять мільйонів) гривень без ПДВ, крім того 
ПДВ у розмір 64 000 000 (шістдесят чотири мільйони) грн, що разом скла-
дає 384 000 000 (триста вісімдесят чотири мільйони) грн з ПДВ. Надати 
повноваження виконуючому обов'язки Генерального директора Товари-
ства на укладення (підписання) з Приватним акціонерним товариством 
«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00377733) Додат-
кової угоди до Договору поставки № 010118 від 01.01.2018 р., про збіль-
шення загальної орієнтовної вартості Договору до 320 000 000 (триста 
двадцять мільйонів) гривень без ПДВ, крім того ПДВ у розмір 64 000 000 

(шістдесят чотири мільйони) грн, що разом складає 384 000 000 (триста 
вісімдесят чотири мільйони) грн з ПДВ, та будь-яких інших необхідних 
документів, що пов'язані з виконанням таких змін і доповнень, а також усі 
наступні зміни та доповнення до вищевказаного Договору, що будуть 
укладені в майбутньому.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, ви-
значена відповідно до законодавства: 384000,00 тис.грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 3022644,00 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фі-
нансової звітності (у відсотках): 12,70%.

Загальна кількість голосів членів наглядової ради: 5.
Загальна кількість голосів членів наглядової ради, присутніх на засі-

данні: 3.
Кількість голосів, що проголосували «за» прийняття рішення: 3.
Кількість голосів, що проголосували «проти» прийняття рішення:0.
На засіданні наглядової ради ПАТ «САН ІНБЕВ УКРАЇНА» (протокол 

№ 7-18 від 22.11.2018р.) були присутні три члени наглядової ради з п'яти, 
необхідний кворум для роботи та прийняття наглядовою радою рішень 
був наявний. Наглядова рада правоможна приймати такі рішення. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину 
не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: статутом товариства додаткові критерії не передбачені.

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття ін-
формації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської 
діяльності емітента: адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розмі-
щений протокол засідання наглядової ради, на якому було прийняте рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину (протокол 
№ 7-18 від 22.11.2018р.): https://suninbev.com.ua/special_information_
notification

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

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

2. В. о. Генерального директора  Хренов Д.Ю.
23.11.2018

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САН IНБЕВ УКРАЇНА»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Миколаївська теплоелектроцен-
траль»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

30083966

3. Місцезнаходження 54020, м.Миколаїв, Каботажний 
спуск,18

4. Міжміський код, телефон та факс (0512)36-20-40 (0512)36-20-40
5. Електронна поштова адреса kanc@ntec.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

ntec.mk.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно Наказу Фонду державного майна України №1490 вiд 

22.11.2018 року припинити повноваження вiдкликаного члена наглядової 
ради ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» Павлюк Наталiї 
Василiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 13.04.2017 року.Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Згiдно Наказу Фонду державного майна України №1490 вiд 
22.11.2018 року припинити повноваження вiдкликаного члена наглядової 
ради ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль» Холоднової Iрини 
Петрiвни (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних).Посадо-
ва особа перебувала на посадi з 13.04.2017 року.Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Згiдно Наказу Фонду державного майна України №1490 вiд 
22.11.2018 року Андрiєнко Полiною Григорiвною набуто повноважень члена 
наглядової ради ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»,(особа не 

надала згоди на розкриття паспортних даних). Посадова особа є представ-
ником акцiонера - юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.Посадова особа призначена на 3 роки з моменту обрання скла-
ду наглядової ради загальними зборами (з 13.04.2017).Протягом останнiх 
п’яти рокiв особа обiймала такi посади: головний спецiалiст вiддiлу забез-
печення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння 
корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного 
майна України, головний спецiалiст вiддiлу координацiї дiяльностi органiв 
управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав дер-
жави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпора-
тивними правами держави Фонду державного майна України.

Згiдно Наказу Фонду державного майна України №1490 вiд 22.11.2018 року 
Божко Ганною Олекандрiвною набуто повноважень члена наглядової ради 
ПрАТ «Миколаївська теплоелектроцентраль»,(особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних). Посадова особа є представником акцiонера - 
юридичної особи ФДМУ.Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова 
особа призначена на 3 роки з моменту обрання складу наглядової ради за-
гальними зборами (з 13.04.2017).Протягом останнiх п’яти рокiв особа 
обiймала такi посади: головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав 
держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпо-
ративними правами держави Фонду державного майна України, головний 
спецiалiст Управлiння забезпечення дiяльностi господарських товариств та 
вiдновлення платоспроможностi Департаменту корпоративного управлiння 
Фонду державного майна України, головний спецiалiст Управлiння з питань 
реформування власностi Департаменту планування процесiв приватизацiї 
та реформування власностi Фонду державного майна України.

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 Кiшко Юрiй Анатолiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

23.11.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»
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(код ЄДРПОУ 22468235, місцезнаходження: Україна, 65003, м. Оде-
са, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66, адреса веб-сайту – osco.
emitents.net.ua) повідомляє, що загальні збори акціонерів 
ПрАТ «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ» відбудуться «11» грудня 
2018 року о 10:00 годині, за адресою: Україна, 65003, м. Одеса, 
вул. Чорноморського козацтва, буд. 66 (зал засідань).

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників проводи-
тиметься з 09:00 до 09:45 год. «11» грудня 2018 року за місцем про-
ведення загальних зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ «Про акціонерні товариства» перелік акціо-
нерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, скла-
дається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення 
загальних зборів акціонерів.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення 

голосування на загальних зборах акціонерів ПрАТ «Одеська цукрова 
компанія». Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів 
Товариства. 

2. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів 
акціонерів Товариства.

3. Внесення змін до Статуту ПрАТ «Одеська цукрова компанія». За-
твердження Статуту ПрАТ «Одеська цукрова компанія» у новій редак-
ції.

4. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.
Проекти рішень з питань порядку денного:
Проект рішення по 1-му питанню:
Призначити (обрати) робочі органи загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА 
КОМПАНІЯ», а саме Голову та секретаря загальних зборів та лічильну 
комісію у такому складі:

- Голова зборів – Діордієв Олександр Петрович
- Секретар зборів – Марчевська Марина Олексіївна
- Голова лічильної комісії – Денисенко Ольга Яківна 
- Член лічильної комісії – Борщенко Ганна Дмитрівна
- Член лічильної комісії – Горькавий Віталій Миколайович
Проект рішення по 2-му питанню:
Затвердити регламент проведення Загальних зборів:
- доповіді, інформації з питань порядку денного - до 10 хв.;
- виступи і коментарі – до 3 хв.;
- відповіді на питання – до 1 хв.;
- усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на За-

гальних зборах;
- Загальні збори провести без перерви.
Порядок голосування на загальних зборах акціонерів – бюлетеня-

ми. Голосування здійснюється за принципом «одна голосуюча акція – 
один голос», без будь-яких обмежень для акціонерів. 

У голосуванні беруть участь учасники зборів (акціонери або їх упо-
вноважені представники), які при реєстрації отримали бюлетені, що 
підтверджують їх повноваження на участь у Загальних зборах акціоне-
рів.

Перед голосуванням кожній зареєстрованій особі видати бюлетені 
для голосування, на яких є напис про те, що форма і зміст бюлетеня 
затверджені рішенням наглядової ради, і засвідчити бюлетень власно-
ручним підписом голови.

Проект рішення по 3-му питанню:
Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Одеська цукрова компанія». 

Затвердити нову редакцію Статуту ПрАТ «Одеська цукрова компанія». 
Уповноважити Голову Загальних зборів Діордієва Олександра Петро-
вича підписати Статут Товариства у новій редакції та доручити Діорді-
єву Олександру Петровичу здійснити усі необхідні дії для забезпечен-
ня проведення державної реєстрації змін до установчих документів в 
органах державної реєстрації. 

Проект рішення по 4-му питанню:
У зв’язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повно-

важення лічильної комісії припинити.
Для реєстрації та участі у зборах акціонери ПрАТ «Одеська цукро-

ва компанія» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність 
на право участі та голосування на загальних зборах і документ, що по-
свідчує особу представника, а також перепустку на територію Одесь-
кого порту.

Адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, 
та інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України 
«Про акціонерні Товариства»: osco.emitents.net.ua.

З документами, пов’язаними з порядком денним, акціонери (та їх 
представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за адре-
сою: Україна, 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 66 
у робочий час в приймальні (а в день проведення Зборів без подання 
письмового запиту – також у місці їх проведення). У письмовому за-
питі акціонера обов'язково зазначаються найменування акціонера–
юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера–фізичної 
особи, кількість (тип) належних йому акцій (для ідентифікації згідно з 
даними зведеного облікового реєстру). Відповідальні особи за поря-
док ознайомлення акціонерів (та їх представників) з документами – 
Денисенко О.Я., телефон для довідок – (048) 778-66-85.

Генеральний директор
ПрАТ «Одеська цукрова компанія»  О.П. Діордієв 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА ЦУКРОВА КОМПАНІЯ»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК”
Повідомлення  

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Акцiонерний комерцiйний 
промисловоiнвестицiйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ 00039002
3. Місцезнаходження 01001 м.Київ провулок Шевченка, 12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364 67 77
5. Електронна поштова адреса tatyana.solovenko@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pib.ua

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до вимог Статуту та згiдно з рiшенням Наглядової Ради 

ПАТ «Промiнвестбанк» вiд 22.11.2018 вiдповiдального працiвника за про-
ведення фiнансового монiторингу в банку, Директора по комплаенс-
контролю та фiнансовому монiторингу Дзюбатого Андрiя Богдановича об-
рано членом Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк». Строк, на який призначено 

посадову особу - 5 рокiв. Посади, якi обiймав Дзюбатий А.Б.. протягом 
останнiх п'яти рокiв:

03.02.2014 – 31.07.2014 – директор ТОВ «IБIС-К;
01.08.2014 - 11.08.2014 – начальник вiддiлу контролю за валютними 

операцiями та операцiями у сферi ЗЕД управлiння податкового та митного 
аудиту Головного управлiння Мiндоходiв у Київськiй областi;

12.08.2014 – 27.05.2015 – заступник начальника управлiння супрво-
дження центральних iнформацiйних систем Департаменту розвитку IТ, 
електронних сервiсiв та облiку платникiв; директор Департаменту розвитку 
IТ, електронних сервiсiв та облiку платникiв; директор Департаменту 
розвит ку IТ Державної фiскальної служби України;

29.05.2015 – 06.07.2016 – керiвник проектiв та програм Департаменту 
iнформацiйних технологiй Нацiонального банку України;

З 07.07.2016 по теп. час працює в ПАТ «Промiнвестбанк». Займанi поса-
ди: радник Голови Правлiння; Директор з операцiйної дiяльностi; Директор з 
комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу ПАТ «Пром iнвест банк».

Часткою в статутному капiталi банку не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надавав.

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 Мороз Сергiй Анатолiйович
Директор Юридичного 
департаменту

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.23
(дата)
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 

ПРОМИСЛОВО-IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК”
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Акцiонерний комерцiйний 
промисловоiнвестицiйний банк"

2. Код за ЄДРПОУ 00039002
3. Місцезнаходження 01001 м.Київ провулок Шевченка, 

12
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 364 67 77 (044) 279-34-95
5. Електронна поштова адреса tatyana.solovenko@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.pib.ua

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

II. Текст повідомлення
У вiдповiдностi з п. 18 ч. 2 статтi 33 Закону України «Про акцiонернi то-

вариства» позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Пром-
iнвест банк» (далi – Банк) 22 листопада 2018 року прийнято рiшення про 
дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Пром-
iнвест банк», обраних рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку 
вiд 26.04.2018 (Протокол №47) на строк до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Банку:

Герхард Вальдхайм перебував на посадi Голови Наглядової Ради 
ПАТ «Пром iнвест банк» з грудня 2017 року. Акцiями банку не володiє, непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на роз-
криття паспортних даних не надавав.

У вiдповiдностi з п. 18 ч. 2 статтi 33 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства» позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Пром-
iнвест банк» (далi – Банк) 22 листопада 2018 року прийнято рiшення про 
дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Пром-
iнвест банк», обраних рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку 
вiд 26.04.2018 (Протокол №47) на строк до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Банку:

Клаус Малле перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Пром-
iнвест банк» з грудня 2017 року. Акцiями банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав.

У вiдповiдностi з п. 18 ч. 2 статтi 33 Закону України «Про акцiонернi то-
вариства» позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Пром-
iнвест банк» (далi – Банк) 22 листопада 2018 року прийнято рiшення про 
дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради ПАТ «Пром-
iнвест банк», обраних рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку 
вiд 26.04.2018 (Протокол №47) на строк до наступних рiчних Загальних 
зборiв акцiонерiв Банку:

Лука Переттi перебував на посадi Члена Наглядової Ради ПАТ «Пром-
iнвест банк» з вересня 2017 року. Акцiями банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав.

За пiдсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Пром iнвест банк» 22 листопада 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у повному складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку:

Герхард Вальдхайм обраний на посаду Голови Наглядової Ради 
ПАТ «Пром iнвест банк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: Член Ради директорiв, голова iнвестицiйного 
комiтету «Werner Reimers Foundation», Нiмеччина; Член Консультативної 

ради «Scope Ratings», Нiмеччина; керуючий директор «Petersen, Waldheim 
& Cie. GmbH», Нiмеччина; Голова Наглядової Ради ПАТ «Пром iнвест банк», 
Україна. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не нада-
вав.

За пiдсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Пром iнвест банк» 22 листопада 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у повному складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку:

Клаус Малле обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Пром-
iнвест банк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: 2003 - 2017 - партнер та керуючий директор «Accenture 
GmbH», Австрiя; керуючий директор «К-Malle Untemehmensbaratung 
GmbH», Австрiя; член Наглядової Ради ПАТ «Пром iнвест банк», Україна. 
Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

За пiдсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Пром iнвест банк» 22 листопада 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у повному складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку:

Лука Переттi обраний на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ «Пром-
iнвест банк». Незалежний член. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: KAMCA TRADING SA, партнер, виконавчий директор; 
PHOENIX SRL, директор з маркетингу; член Наглядової Ради ПАТ «Пром-
iнвест банк», Україна. Акцiями банку не володiє, непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних да-
них не надавав.

За пiдсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Пром iнвест банк» 22 листопада 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у повному складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку:

Березов Михайло Юрiйович обраний на посаду Члена Наглядової Ради 
ПАТ «Пром iнвест банк». Представник акцiонера – державної корпорацiї 
«Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшекономбанк)», 
Росiйська Федерацiя. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти 
рокiв: 2011-2015 – фiнансовий директор, заступник президента – голови 
правлiння ВАТ «Банк Москви»; 2015-2018 – радник голови правлiння, за-
ступник голови правлiння, старший вiце-президент АКБ «Росiйський 
капiтал»; квiтень 2018 – радник генерального директора ТОВ «РК Проект»; 
серпень 2018 - керуючий директор ТОВ «ВЕБ-капiтал». Акцiями банку не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

За пiдсумками кумулятивного голосування позачергових Загальних 
зборiв акцiонерiв ПАТ «Пром iнвест банк» 22 листопада 2018 року обрано 
Наглядову Раду Банку у повному складi в кiлькостi 5 чоловiк на строк до 
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку:

Ольшанський Олексiй Євгенович обраний на посаду Члена Наглядової 
Ради ПАТ «Пром iнвест банк». Представник акцiонера – державної 
корпорацiї «Банк розвитку та зовнiшньоекономiчної дiяльностi (Внєшеко-
номбанк)», Росiйська Федерацiя. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п’яти рокiв: 2012-2014 – радник директора компанiї «Квант-2»; 
2015-2018 – радник заступника голови правлiння АКБ «Росiйський капiтал»; 
2018 - радник генерального директора ТОВ «РК Проект»; 2018 - керуючий 
директор ТОВ «ВЕБ-капiтал». Акцiями банку не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття пас-
портних даних не надавав.

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 Мороз Сергiй Анатолiйович
Директор Юридичного 
департаменту

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2018.11.23
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТРАНС-ОБОЛОНЬ», 

код ЄДРПОУ 05475216
(місцезнаходження: 04209 м. Київ, вул. Богатирська, 11)

далі-Товариство, повідомляє про прийняття позачерговими загальними 
зборами акціонерів Товариства, які були проведені 22 листопада 2018 року, 
рішення про припинення Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом пере-
творення в товариство з обмеженою відповідальністю «Транс-Оболонь». 

При перетворенні Товариства все його майно, права та обов’язки пере-
ходять до правонаступника – товариства з обмеженою відповідальністю 
«Транс-Оболонь»

Протягом 30 днів починаючи з 22 листопада 2018 року Товариство пись-

мово повідомляє всіх кредиторів про ухвалене рішення щодо припинення 
Товариства у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Кредитор, ви-
моги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, 
протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення То-
вариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір 
Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом 
укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або ви-
конання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо 
інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі 
якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмо-
вою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення до-
даткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Голова комісії з припинення Товариства  С.В. Сависько



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №227, 27 листопада 2018 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
Емітент – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
код ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: 03062, м. Київ, проспект 

Перемоги, 67 
тел./факс (044) 205-37-26, електронна поштова адреса: office@buc.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://www.ukrcapital.com.ua/index.
php/prezentation/osob-info 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
23 листопада 2018 р. Наглядовою радою ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ 

КАПІТАЛ» (надалі – Банк), прийнято рішення (протокол № 119):
1. Припинити 23.11.2018 року виконання обов’язків Голови Правління 

заступником Голови Правління Пилипчук Лілією Володимирівною (не на-
дано згоду на розкриття паспортних даних). Припинення повноважень від-
булося в зв’язку з набуттям повноважень Голови Правління ПАТ «БАНК 
«УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякіна Івана Михайловича. Пилипчук Лілія 
Володимирівна перебувала на посаді виконуючого обов’язки Голови 
Правління банку з 21.09.2018 р.

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. З 23.11.2018 року ввести до складу Правління Банку, Голову Прав-
ління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякіна Івана Михайлови-
ча, в зв’язку з набуттям повноважень (погодження Національного Банку 
України від 22 листопада 2018 року, № 27-0006/62530). 

Корякін І.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади: 2014–
2017  рр. – заступник фінансового директора ТОВ фірма «АСТАРТА-
КИЇВ», з 03.09.2018 р. Голова Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КА-
ПІТАЛ». 

Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента - 0%, акціями Банку 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має.

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

Голова Правління ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Корякін І.М. 
23.11.2018 р.

Ліцензія НБУ № 26 від 01.11.2011 р.

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13992902
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул. Кн. Володимера, буд 112Г
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)63-56-15 (0362)63-56-15
5. Електронна поштова адреса: rovnopmk@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента

II. Текст повідомлення

23.11.2018 року у складі посадових осіб ПрАТ „Рівненська ПМК”
відбулися зміни: 

На підставі Наказу №2 вiд 23.11.2018 року, у зв'язку iз поданою заявою
звільнено з посади головного бухгалтера Гірняк Оксану Леонтіївну.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями товариства не володiє. На посадi перебувала протягом 13 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. На посаду головного бухгалтера нiкого не обрано посада
залишається вакантною.

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

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

Директор 
Кучерук Микола Сергiйович 

23.11.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ КПКІ "ГРУНТОПОСІВМАШ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-

воградський проектно конструкторський інститут "Грунтопосівмаш". Код
за ЄДРПОУ: 00237570. Місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул. Ге-
нерала Родимцева, 106. Міжміський код, телефон та факс: 0522-32-35-58.
Електронна поштова адреса: gpm@hruntoposivmash.pat.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: hruntoposivmash.pat.ua. Вид особливої інформації:
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради товариства від 23.11.2018 року в зв'язку зі

звільненням керівника, припиненно повноваження з 26.11.2018 року: Го-
лова правління Мєдвєдь Віктор Васильович, розмiр пакету акцiй: 0%. На
посаді перебував з 29.10.2004р. по 26.11.2018р. Обрано з 27.11.2018 ро-
ку: Виконуючий обов'язки голови правління Глібко Ігор Юрійович, розмiр
пакету акцiй: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник
голови правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс", голова прав-
ління - виконавчий директор ПрАТ "Піраміс". На посаду обраний до об-
рання загальними зборами голови правління. Посадові особи не надали
згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадові особи непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки голови правління
Глібко Ігор Юрійович.

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13992902
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул. Кн. Володимера, буд 112Г
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)63-56-15 (0362)63-56-15
5. Електронна поштова адреса: rovnopmk@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента

II. Текст повідомлення

23.11.2018 року у складі посадових осіб ПрАТ „Рівненська ПМК”
відбулися зміни: 

На підставі Наказу №2 вiд 23.11.2018 року, у зв'язку iз поданою заявою
звільнено з посади головного бухгалтера Гірняк Оксану Леонтіївну.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями товариства не володiє. На посадi перебувала протягом 13 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. На посаду головного бухгалтера нiкого не обрано посада
залишається вакантною.

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

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

Директор 
Кучерук Микола Сергiйович 

23.11.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ КПКІ "ГРУНТОПОСІВМАШ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-

воградський проектно конструкторський інститут "Грунтопосівмаш". Код
за ЄДРПОУ: 00237570. Місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул. Ге-
нерала Родимцева, 106. Міжміський код, телефон та факс: 0522-32-35-58.
Електронна поштова адреса: gpm@hruntoposivmash.pat.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: hruntoposivmash.pat.ua. Вид особливої інформації:
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради товариства від 23.11.2018 року в зв'язку зі

звільненням керівника, припиненно повноваження з 26.11.2018 року: Го-
лова правління Мєдвєдь Віктор Васильович, розмiр пакету акцiй: 0%. На
посаді перебував з 29.10.2004р. по 26.11.2018р. Обрано з 27.11.2018 ро-
ку: Виконуючий обов'язки голови правління Глібко Ігор Юрійович, розмiр
пакету акцiй: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник
голови правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс", голова прав-
ління - виконавчий директор ПрАТ "Піраміс". На посаду обраний до об-
рання загальними зборами голови правління. Посадові особи не надали
згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадові особи непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки голови правління
Глібко Ігор Юрійович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітен-
та 1.Загальні відомості 1.1.Повне найменування емітента: Приватне 
акцiонерне товариство «Шполянське автотранспортне пiдприємство - 
17150». 1.2.Код за ЄДРПОУ: 03119380. 1.3.Місцезнаходження: 20600, 
Черкаська обл, м.Шпола, вул.Таранця,20. 1.4.Міжміський код, телефон 
та факс: (04741) 5-25-06. 1.5.Електронна поштова адреса: 03119380@
at24.com.ua. 1.6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: http:shpolyanskeatp.
at24.com.ua. 1.7. Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента.2.Текст повідомлення: вiдповiдно до Наказу по Товариству 
№ 8-ос вiд 26.11.2018р., у зв’язку з заявою припиненi повноваження го-
ловного бухгалтера –Шпиці Інни Борисівни, згоди посадової особи на 
розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володiє 
часткою в статутному капiталi товариства. Перебувала на посадi з 
13.06.2016р., по 26.11.2018р., на період відпустки по догляду за дитиною 

до трьох років головного бухгалтера Стеценко Анни Валеріївни. Посадо-
ва особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Вiдповiдно до Наказу по Товариству № 8-ос від 26.11.2018р., у зв’язку з 
відпусткою по догляду за дитиною до трьох років головного бухгалтера 
Стеценко Анни Валеріївни тимчасово призначено на посаду головного 
бухгалтера – Кравченко Ганну Іванівну, згоди посадової особи на роз-
криття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, не володіє част-
кою в статутному капіталі товариства. Попередньо займала посади: го-
ловний бухгалтер, бухгалтер ПАТ «Шполянське АТП-17150». Особа 
призначена на посаду терміном до дня фактичного виходу з відпустки по 
догляду за дитиною головного бухгалтера Стеценко Анни Валеріївни. 
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. 3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством: Директор Сушко В.В.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ШПОЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО - 17150»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394 
(044) 4983816 
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕНСЬКА
ПЕРЕСУВНА МЕХАНIЗОВАНА КОЛОНА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13992902
3. Місцезнаходження: 33009, м.Рiвне, вул. Кн. Володимера, буд 112Г
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362)63-56-15 (0362)63-56-15
5. Електронна поштова адреса: rovnopmk@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента

II. Текст повідомлення

23.11.2018 року у складі посадових осіб ПрАТ „Рівненська ПМК”
відбулися зміни: 

На підставі Наказу №2 вiд 23.11.2018 року, у зв'язку iз поданою заявою
звільнено з посади головного бухгалтера Гірняк Оксану Леонтіївну.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Акцiями товариства не володiє. На посадi перебувала протягом 13 рокiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова
особа не має. На посаду головного бухгалтера нiкого не обрано посада
залишається вакантною.

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

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

Директор 
Кучерук Микола Сергiйович 

23.11.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ КПКІ "ГРУНТОПОСІВМАШ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-

воградський проектно конструкторський інститут "Грунтопосівмаш". Код
за ЄДРПОУ: 00237570. Місцезнаходження: 25002, м. Кіровоград, вул. Ге-
нерала Родимцева, 106. Міжміський код, телефон та факс: 0522-32-35-58.
Електронна поштова адреса: gpm@hruntoposivmash.pat.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: hruntoposivmash.pat.ua. Вид особливої інформації:
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
Рішенням наглядової ради товариства від 23.11.2018 року в зв'язку зі

звільненням керівника, припиненно повноваження з 26.11.2018 року: Го-
лова правління Мєдвєдь Віктор Васильович, розмiр пакету акцiй: 0%. На
посаді перебував з 29.10.2004р. по 26.11.2018р. Обрано з 27.11.2018 ро-
ку: Виконуючий обов'язки голови правління Глібко Ігор Юрійович, розмiр
пакету акцiй: 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник
голови правління - виконавчого директора ПрАТ "Піраміс", голова прав-
ління - виконавчий директор ПрАТ "Піраміс". На посаду обраний до об-
рання загальними зборами голови правління. Посадові особи не надали
згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадові особи непогашених
судимостей за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Виконуючий обов'язки голови правління
Глібко Ігор Юрійович.

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СПЕЦТЕХНIКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 04590228
3. Місцезнаходження: 02160 м. Київ, вул. Каунаська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 574-04-99, (044) 574-04-99
5. Електронна поштова адреса: spt@spt.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.zvit.spt.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про зміни посадових осіб емітента прийнято Наглядовою ра-

дою ПрАТ «Спецтехніка» від 23.11.2018 р., Протокол № 13/18. Строк, про-
тягом якого звільнені особи перебували на посаді: з 20.09.2018 р. по 
23.11.2018 р.

Посадова особа Кубрак Вадим Володимирович, яка займала посаду 
Голова правління, звільнена та обрана на новий строк. Підстава для звіль-
нення – п.6.8.4 Статуту Товариства - переобрання нового складу Правлін-
ня у зв’язку із звільненням одного з членів Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емітента: 2,76%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі: 2031,75 грн. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 
387 шт. Строк, на який призначено особу: з 23.11.2018 р. по 20.09.2021 р. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова прав-
ління ПрАТ «Спецтехніка».

Посадова особа Матійко Олександр Вікторович, яка займала посаду Член 
правління - Фінансовий директор, звільнена у зв’язку із закінченням строку 
повноважень та обрана на новий строк. Володiє часткою в статутному капіта-
лі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. Розмір па-
кета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. Строк, на який призначено 
особу: з 23.11.2018 р. по 23.05.2019 р. Інші посади, які обіймала особа про-
тягом своєї діяльності: Фінансовий директор БФ «ВЕТЕРАН ХАБ++». 

Посадова особа Даневич Надія Михайлівна, яка займала посаду Член 
правління, звільнена та обрана на новий строк. Підстава для звільнення – 
п.6.8.4 Статуту Товариства - переобрання нового складу Правління у зв’язку 
із звільненням одного з членів Правління. Володiє часткою в статутному 
капіталі емітента: 0 %. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі: 0,0 грн. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 шт. Строк, на який 
призначено особу: з 23.11.2018 р. по 20.09.2021 р. Інші посади, які обіймала 
особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПрАТ «Спецтехніка».

Звільнені та призначені посадові особи непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не мають. Інформація про паспортні дані 
відсутня оскільки посадові особи не надали згоди на її розкриття.

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

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

Голова правління  Кубрак В. В.
23.11.2018 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МАКАРIВСЬКИЙ 
РАЙАГРОПОСТАЧ»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00904701

3. Місцезнаходження 08004, Україна, Київська обл., 
Макарівський р-н, с. Калинiвка, 
вул. Київська, 107

4. Міжміський код, телефон та факс (050) 5931146 
5. Електронна поштова адреса makarivrap@cc.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

00904701.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
22 листопада 2018 року Загальними зборами акцiонерiв (вищим орга-

ном управління) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» (Протокол № 2 вiд 22 листопада 
2018 року) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину:

- Надати безвiдсоткову позику на поворотнiй основi (поворотну 
фiнансову допомогу) термiном на три роки ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПЕРФЕКТ СТАЙЛ» у сумi 1600000,00 гривень (один 
мiльйон шiстсот тисяч гривень). Ринкова вартiсть майна, робіт, послуг чи 
суми коштiв 1600 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 687 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi 
майна, робіт, послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi 
активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 232,90%. 
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 269715 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що зареєстрованi для участi у загальних зборах 269715 шт., кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «за» 269715 голосiв, «проти» 0 голосiв, 
«утрималися» 0 голосiв.

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 Веремiєнко Олександр 

Володимирович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

23.11.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАКАРIВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Евробонды Украины резко просели в 
стоимости на новостях российской 

агрессии в Азовском море
Котировки еврооблигаций Украины в понедельник 

утром резко снижаются в стоимости на новостях о напа-
дении российских военных на украинские корабли в Кер-
ченском проливе и возможном введении в стране воен-
ного положения.

По данным системы Bloomberg, в отрицательной ди-
намике лидируют евробонды Украина-32 – стоимость 
ценных бумаг к 10:35 кв просела на 1,295 процентных 
пункта (п.п.) – до 80,043% номинала, Украина-24 – на 
1,177 п.п., до 90,158% номинала и Украина-25 – на 
1,158 п.п., до 88,427% номинала. Доходность еврообли-
гаций соответственно выросла на 20,3 базисных пункта 
(б.п.) – до 10,079% годовых, на 29 б.п. – до 
10,036% годовых и 25,9 б.п. – до 10,153% годовых.

Вместе с тем отрицательная динамика наблюдалась 
вдоль всей суверенной кривой.

Украинские акции в Лондоне и Варшаве 
дешевеют утром в понедельник

Курс наиболее ликвидных акций украинских компа-
ний, торгуемых на зарубежных площадках, снижается 
утром в понедельник после нападения российских 
военных на украинские корабли в Керченском проли-
ве и перед назначенным на 16:00 заседанием Верхо-

вной Рады по вопросу введения в Украине военного 
положения.

В частности, акции Ferrexpo на Лондонской фондовой 
бирже (LSE) за первые 20 минут торгов в понедельник 
упали на 2,14% – до GBP1,871. Как следует из данных 
на сайте биржи, в первые минуты торгов в понедельник 
они просели более чем на 1,6%. Затем они несколько 
отыграли падение – менее чем до 1%, однако спустя 
10 минут после начала торгов вновь продолжили деше-
веть.

Курс акций МХП на LSE также снизился с открытия на 
0,94% - до $10,50 за штуку.

На Варшавской фондовой бирже в понедельник акции 
«Кернел» сначала были стабильны, однако спустя 20 ми-
нут после открытия они также просели на 1,44% – 
PLN54,7 за штуку.

Международные резервы Украины к 
26 ноября снизились до $17,8 млрд – НБУ
Международные резервы Украины с начала ноября 

выросли на $1,063 млрд - до $17,8 млрд, сообщается на 
веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Вместе с тем, в начале ноября в резервы были 
зачислены средства от размещения еврооблигаций 
Украины на общую сумму $2 млрд, вследствие чего их 
уровень к 5 ноября вырос до $18,069 млрд. Таким обра-
зом, объем резервов до настоящего времени снизился 
более чем на $200 млн.

НОВИНИ
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НОВИНИ

Как сообщалось, Украина в конце октября разместила 
два выпуска еврооблигаций: пятилетние на $750 млн с 
доходностью 8,99% годовых и 10-летние на $1,25 млрд с 
доходностью 9,75% годовых.

Организаторами выпуска евробондов выступили BNP 
Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Госказначейство 22 ноября возместило 
1,5 млрд грн НДС

Государственная казначейская служба (ГКСУ) 22 ноя-
бря перечислила 1,513 млрд грн бюджетного возмеще-
ния налога на добавленную стоимость (НДС), свиде-
тельствуют данные на сайте ведомства.

Согласно информации ГКСУ, в понедельник, 19 ноя-
бря, сумма выплат бюджетного возмещения НДС соста-
вила 429,8 млн грн, в среду (21 ноября) – 194,5 млн грн.

Информация о возмещении 20 и 23 ноября отсутствует.
Как сообщалось, по итогам января-октября 2018 года 

был возмещен НДС на сумму 107,9 млрд грн, что на 11% 
выше прошлогоднего показателя за этот период. 
Октябрьское возмещение составило 10,3 млрд грн по 
сравнению с 12,46 млрд грн в сентябре-2018.

Доллар и иена дешевеют ко всем 
основным валютам

Доллар США и японская иена в ходе азиатских торгов 
в понедельник дешевеют ко всем основным валютам на 
фоне роста фондовых индексов в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и фьючерсов на американские индексы.

Инвесторы продолжают ставить под сомнение темпы 
дальнейшего повышения процентных ставок Федераль-
ной резервной системой (ФРС). Большинство аналити-
ков и трейдеров уверены, что Федрезерв поднимет став-
ку в декабре, но ожидания на 2019 год в последнее 
время уменьшились с трех до одного повышения.

Евро к 9:15 мск поднялся до $1,1346 с $1,1337 по ито-
гам прошлой недели в Нью-Йорке.

Стоимость единой европейской валюты увеличилась 
до 128,47 иены со 128,07 иены в предыдущий рабочий 
день. Курс доллара к японской нацвалюте повысился со 
112,96 до 113,22 иены.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость до-
ллара США относительно шести основных мировых ва-
лют, снизился на 0,1%.

Фунт стерлингов стабилен в понедельник. В воскресе-
нье главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 
на внеочередном заседании Европейского совета утвер-
дили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и де-
кларацию о будущих отношениях. Теперь проект сделки 
по Brexit должен выдержать голосование в британском 
парламенте и Европарламенте. Британские СМИ сооб-
щают, что в Великобритании все больше опасаются воз-
можности того, что сделка не пройдет парламент.

Brent снова поднялась выше $60 
за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе азиат-
ских торгов в понедельник после резкого падения по ито-
гам прошлой недели, Brent снова поднялась выше $60 
за баррель.

Январский фьючерс на Brent на лондонской бирже 
ICE Futures к 9:45 мск подорожал на $1,38 (2,35%) - до 
$60,18 за баррель.

Контракт на нефть WTI с поставкой в январе на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) поднялся на $0,81 (1,61%) - до $51,23 за бар-
рель.

За предыдущие пять сессий WTI потеряла 10,6% сто-
имости, Brent - почти 12%. Недельное снижение цены 
стало уже седьмым подряд.

По мнению аналитиков Morgan Stanley, 
макроэкономические условия сейчас способны поддер-
жать нефтяные цены на уровне чуть ниже $80 за бар-
рель, если пройдет паника на рынке. Во втором полуго-
дии 2019 года и в 2020 году возможно дальнейшее 
укрепление в связи с новыми правилами IMO о содержа-
нии серы в судовом топливе.

Goldman Sachs в числе 10 основных торговых идей 
для сырьевых рынков в 2019 году назвал ставки на 
повышение цен на нефть, золото и цветные металлы.
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НОВИНИ

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 № 18227
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
26.11.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 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
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