
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.05.2018	 	м.	Київ		 №	355

Щодо відновлення внесен-
ня змін до системи депози-
тарного обліку цінних па-
перів

На	 виконання	 постанов	 від	 07.05.2018,	 винесених	
старшим	групи	прокурорів-прокурором	відділу	процесу-
ального	керівництва	та	підтримання	державного	обвину-
вачення	Департаменту	з	розслідування	особливо	важли-
вих	 справ	 у	 сфері	 економіки	 Генеральної	 прокуратури	
України	 І.Нехаєнко,	 відповідно	 до	 листа	 від	 14.05.2018	
№	07/2/1-19318-17	 (вх.	№	17445	 від	 17.05.2018)	 Націо-
нальна	 комісія	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	
(далі	–	Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1.	Відновити	 з	 31.05.2018	 внесення	 змін	 до	 системи	

депозитарного	обліку	цінних	паперів	щодо	цінних	папе-
рів,	емітованих	Товариствами	(перелік	додається),	яким	
рішенням	 Комісії	 від	 27.06.2017	 №	498	 було	 зупинено	
внесення	 змін	до	 системи	депозитарного	обліку	цінних	
паперів.

2.	Виключити	Товариства	(перелік	додається)	з	Пере-
ліку	товариств,	яким	на	виконання	постанови	прокурора	
Києво-Святошинської	місцевої	прокуратури	Островської	
Х.І.	від	15.06.2017	(вх.	№	17770	від	15.06.2017),	винесе-
ної	 в	 межах	 досудового	 розслідування	 за	
№	42017111200000142	від	17.03.2017,	з	29.06.2017	зупи-
нено	внесення	змін	до	системи	депозитарного	обліку	цін-
них	 паперів,	 затвердженого	 рішенням	 Комісії	 від	
27.06.2017	№	498.
3.	 Зобов’язати	 ПАТ	 «Національний	 депозитарій	

України»	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	
30370711)	 невідкладно	 з	 моменту	 отримання	 цього	 рі-
шення	 довести	 до	 відома	 депозитарних	 установ,	 що	
здійснюють	 облік	 прав	 власності	 на	 цінні	 папери	 Това-
риств	(перелік	додається)	у	депозитарній	системі	України,	
дане	рішення	Комісії.
4.	Професійній	асоціації	учасників	ринків	капіталу	та	

деривативів	 (ПАРД)	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	
особи	 24382704),	 Українській	 асоціації	 інвестиційного	
бізнесу	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	
23152037),	Асоціації	«Українські	фондові	торговці»	(іден-
тифікаційний	код	юридичної	особи	33338204)	довести	до	
відома	 членів	 відповідних	 асоціацій	 інформацію	 про	
дане	рішення	Комісії.
5.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	повідо-

мити	про	прийняте	рішення	ПАТ	«Національний	депози-
тарій	 України»,	 Професійну	 асоціацію	 учасників	 ринків	
капіталу	та	деривативів	(ПАРД),	Українську	асоціацію	ін-
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Рішення Комісії № 355 від 30.05.2018 р. 
Рішення Комісії № 356 від 30.05.2018 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№103 (2856) 01.06.2018 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

1

3

4

40

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №103, 1 червня 2018 р. 

2

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

вестиційного	бізнесу,	Асоціацію	«Українські	фондові	тор-
говці».
6.	ПАТ	«Національний	депозитарій	України»	у	триден-

ний	термін	з	моменту	отримання	ним	копії	цього	рішення	
повідомити	Комісію	про	його	виконання.
7.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Комісії.
8.	 Департаменту	 контрольно-правової	 роботи	 забез-

печити	оприлюднення	цього	рішення	на	офіційному	веб-
сайті	Комісії.
9.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	І.	Назарчука.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку
«30»	травня	2018	року	№	355

Перелік	Товариств,	
яким	з	31.05.2018	відновлено	внесення	змін	

до	системи	депозитарного	обліку	цінних	паперів	
1 33228283 ПАТ	«ЗНВКІФ	«Фонд	Бетта»
2 38901520 ПАТ	«ЗНВКІФ	«Глобал»
3 39956099 АТ	«ЗНВКІФ	«Обрій»	
4 39955415 АТ	«ЗНВКІФ	«Гала	Інвест	Буд»
5 39955535 АТ	«ЗНВКІФ	«Стіма	Кепітал»
6 40900285 АТ	«ЗНВКІФ	«Паритет-ВТ»
7 38013482 ПАТ	«ЗНВКІФ	«Оптімал»
8 40169284 АТ	«ЗНВКІФ	«Тандем»
9 40414697 АТ	«ЗНВКІФ	«Ніка»
10 40900484 АТ	«ЗНВКІФ	«Онікс»
11 40900175 АТ	«ЗНВКІФ	«Сіріус»
12 40035070 АТ	«ЗНВКІФ	«Інко	Капітал»
13 40414718 АТ	«ЗНВКІФ	«Проспект»
14 40414702 АТ	«ЗНВКІФ	«Атлант»
15 38013477 ПАТ	«ЗНВКІФ	«Дінеро»
16 40035416 АТ	«ЗНВКІФ	«Інко	Преміум»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.05.2018		 м.	Київ		 №	356

Щодо відновлення вне-
сення змін до системи 
депозитарного обліку цін-
них паперів, емітованих 
ПАТ «Оснастка» (попере-
дня назва ВАТ «Оснаст-
ка»)

Відповідно	до	Закону	України	«Про	державне	регулю-
вання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	у	зв’язку	з	усунен-
ням	ВАТ	«Оснастка» порушень,	які	були	підставою	для	
винесення	рішення	Національної	комісії	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	від	11.03.2015	№	307	«Щодо	усунен-

ня	порушень	та	зупинення	внесення	змін	до	системи	де-
позитарного	обліку	цінних	паперів»,	та	враховуючи	лист	
арбітражного	керуючого	ПАТ	«Остнастка»	від	14.02.2018	
№	01/38	(вх.	№	5655	від	19.02.2018),

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

В И Р І Ш И Л А:
1.	Відновити	 з	 31.05.2018	 внесення	 змін	 до	 системи	

депозитарного	обліку	цінних	паперів	щодо	цінних	папе-
рів,	(емітованих	ПАТ	«Остнастка»	(ідентифікаційний	код	
юридичної	 особи	 05797977)	 попередня	 назва	
ВАТ		«Остнастка»).	
2.	Виключити	ПАТ	«Остнастка»	(ідентифікаційний	код	

юридичної	особи	05797977)	з	Переліку	товариств,	яким	з	
11.03.2015	зупинено	внесення	змін	до	системи	депози-
тарного	обліку	цінних	паперів,	затвердженого	рішенням	
Комісії	від	11.03.2015	№	307,	як	таке,	що	усунуло	пору-
шення.	
3.	 Зобов’язати	 ПАТ	 «Національний	 депозитарій	

України»	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	
30370711)	 невідкладно	 з	 моменту	 отримання	 цього	 рі-
шення	 довести	 до	 відома	 депозитарних	 установ,	 що	
здійснюють	 облік	 прав	 власності	 на	 цінні	 папери,	
ПАТ		«Остнастка»	(ідентифікаційний	код	юридичної	осо-
би	05797977),	 у	депозитарній	системі	України,	дане	рі-
шення	Комісії.
4.	Професійній	асоціації	учасників	ринків	капіталу	та	

деривативів	 (ПАРД)	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	
особи	 24382704),	 Українській	 асоціації	 інвестиційного	
бізнесу	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	
23152037),	Асоціації	«Українські	фондові	торговці»	(іден-
тифікаційний	 код	юридичної	 особи	 33338204),	 довести	
до	відома	членів	відповідних	асоціацій	 інформацію	про	
дане	рішення	Комісії.
5.	 Департаменту	 контрольно-правової	 роботи	 забез-

печити	відправлення	копії	цього	рішення	ПАТ	«Остнаст-
ка»	 (ідентифікаційний	 код	юридичної	 особи	05797977),	
ПАТ	 «Національний	 депозитарій	 України»	 (ідентифіка-
ційний	код	юридичної	особи	30370711).
6.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	повідо-

мити	про	прийняте	рішення	Професійну	асоціацію	учас-
ників	ринків	капіталу	та	деривативів	(ПАРД)	(ідентифіка-
ційний	 код	 юридичної	 особи	 24382704),	 Українську	
асоціацію	 інвестиційного	 бізнесу	 (ідентифікаційний	 код	
юридичної	особи	23152037),	Асоціацію	«Українські	фон-
дові	 торговці»	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	
33338204).
7.	ПАТ	«Національний	депозитарій	України»	 (іденти-

фікаційний	код	юридичної	особи	30370711)	у	триденний	
термін	з	моменту	отримання	ним	копії	цього	рішення	по-
відомити	Комісію	про	його	виконання.
8.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Комісії.
9.	 Департаменту	 контрольно-правової	 роботи	 забез-

печити	 розміщення	 цього	 рішення	 на	 офіційному	 веб-
сайті	Комісії.
10.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	члена	Комісії	І.	Назарчука.
Голова Комісії  Т. Хромаєв
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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	30	травня	2018	року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1.	Про	погодження	проекту	розпорядження	Національної	комісії,	що	здійснює	державне	
регулювання	у	сфері	ринків	фінансових	послуг	«Про	затвердження	Змін	до	деяких	
нормативно-правових	актів	Державної	комісії	з	регулювання	ринків	фінансових	послуг	
України	та	Національної	комісії,	що	здійснює	державне	регулювання	у	сфері	ринків	
фінансових	послуг	щодо	використання	печаток»

прийнято рішення
без зауважень

2.	Про	погодження	проекту	розпорядження	Національної	комісії,	що	здійснює	державне	
регулювання	у	сфері	ринків	фінансових	послуг	«Про	внесення	Змін	до	деяких	
нормативно-правових	актів	Державної	комісії	з	регулювання	ринків	фінансових	послуг	
України	та	Національної	комісії,	що	здійснює	державне	регулювання	у	сфері	ринків	
фінансових	послуг»

прийнято рішення
без зауважень

3.	Щодо	погодження	набуття	істотної	участі	Сергієнком	В.В.	у	професійному	учаснику	
фондового	ринку	ТОВ	«КУА	«СКАЙ	КЕПІТАЛ	МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

4.	Щодо	призначення	довірених	осіб	(Музиченко	М.	А.,	Табулінського	Д.	В.),	яким	переда-
ється	право	брати	участь	у	голосуванні

прийнято рішення

5.	Щодо	призначення	довіреної	особи	Саідова	р.	Р.,	якому	передається	право	брати	
участь	у	голосуванні

прийнято рішення

6.	Щодо	призначення	довіреної	особи	Ковиліної	А.	А.,	якій	передається	право	брати	
участь	у	голосуванні

прийнято рішення

7.	Про	внесення	змін	до	Порядку	контролю	за	дотриманням	професійними	учасниками	
фондового	ринку	(ринку	цінних	паперів)	вимог	законодавства	у	сфері	запобігання	та	
протидії	легалізації	(відмиванню)	доходів,	одержаних	злочинним	шляхом,	фінансуванню	
тероризму	та	фінансуванню	розповсюдження	зброї	масового	знищення	

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

8.	Щодо	відновлення	внесення	змін	до	системи	депозитарного	обліку	цінних	паперів	
(ПАТ	«ЗНВКІФ	«Фонд	Бетта»,	…)

прийнято рішення

9.	Щодо	відновлення	внесення	змін	до	системи	депозитарного	обліку	цінних	паперів,	
емітованих	ПАТ	«Оснастка»	(попередня	назва	ВАТ	«Оснастка»)

прийнято рішення

10.	Про	внесення	змін	до	Порядку	визнання	емісії	цінних	паперів	недобросовісною	та	
недійсною	

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

11.	Про	погодження	проекту	постанови	Кабінету	Міністрів	України	«Деякі	питання	акціо-
нерного	товариства	«Національної	акціонерної	компанії	«Украгролізинг»

прийнято рішення
із зауваженнями

12.	Про	призначення	представника	держави	для	участі	у	позачергових	загальних	зборах	
акціонерів	Публічного	акціонерного	товариства	«Національний	депозитарій	України»,	які	
призначені	на	04.06.2018	р.

прийнято рішення

13.	Щодо	участі	довіреної	особи	у	позачергових	загальних	зборах	акціонерів	Публічного	
акціонерного	товариства	«Національний	депозитарій	України»,	які	призначені	на	
04.06.2018	р.

прийнято рішення

14.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	акцій	Приватного	акціонерного	товари-
ства	«Страхова	компанія	«КИЇВСЬКА	РУСЬ»

прийнято рішення

15.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	облігацій	серій	«А»,	«B»,	«C»	Товариства	
з	обмеженою	відповідальністю	«ПРАМ»,	що	пропонуються	для	публічного	розміщення

прийнято рішення

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІдОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	директора	департаменту	корпоративного	управління	
та	корпоративних	фінансів,	що	діє	на	підставі	рішення	Ко-
місії	від	10.11.2015	№1843,	зі	змінами,	та	на	підставі	п.	2	
розділу	 І	Порядку	скасування	реєстрації	випусків	акцій,	
затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	та	фондового	ринку	від	23.04.2013	року	№	737,	

зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	28.05.2013	
року	за	№	822/23354	(зі	змінами),	відповідно	до	докумен-
тів,	 наданих	 ПАТ	 «ГАЛИЦЬКА	 СІЛЬГОСПХІМІЯ»	
(вул.	Слобідська,	2,	с-ще	Більшівці,	Галицький	р-н,	Івано-
Франківська	область,	77146,	код	за	ЄДРПОУ:	05489032)	
на	скасування	реєстрації	випуску	акцій	у	зв’язку	з	пере-
творенням	акціонерного	товариства,	скасовано	реєстра-
цію	випуску	акцій	ПАТ «ГАЛИЦЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ». 
Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	акцій	ПАТ	«ГАЛИЦЬ-
КА	СІЛЬГОСПХІМІЯ»	від	10	червня	2011	року	№41/09/1/11,	
видане	Івано-Франківським	територіальним	управлінням	
Державної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	
анульовано	 —	 розпорядження № 158-КФ-С-А від 
30 травня 2018 року.
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*    *    *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	директора	департаменту	корпоративного	управлін-
ня	та	корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Наці-
ональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	
10.11.2015р.	№1843,	підпункту	а)	пункту	3	Розділу	І	По-
рядку	 скасування	реєстрації	 випусків	акцій,	 затвердже-
ного	рішенням	Національної	 комісії	 з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку	від	23	квітня	2013	року	№737,	 зареє-
строваного	в	Міністерстві	юстиції	України	28	травня	2013	
року	за	№822/23354,	та	відповідно	до	документів,	нада-
них	Приватним акціонерним товариством «Фондова 
компанія «Автоальянс-інвест»,	04116,	м.	Київ,	вул.	Ста-
рокиївська,	10,	код	за	ЄДРПОУ:	22926761,	на	зупинення	
обігу	акцій	у	зв’язку	з	прийняттям	рішення	про	припинен-
ня	шляхом	перетворення	в	товариство	з	обмеженою	від-

повідальністю,	зупинено	обіг	простих	іменних	акцій	При-
ватного	 акціонерного	 товариства	 «Фондова	 компанія	
«Автоальянс-інвест» — розпорядження № 160-КФ-З 
від 30 травня 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:	
«01»	червня	2018	року.
31.05.2018 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.

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 
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна 
страхування життя"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 32456224
3.	Місцезнаходження 04053,	Київ,	Сiчових	Стрiльцiв	42
4.	Міжміський	код,	телефон	
та	факс

(044)	238-62-38	(044)	581-04-55

5.	Електронна	поштова	
адреса

mail@pzu.com.ua

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітен-
том	для	розкриття	
інформації

http://www.pzu.com.ua/about/finance/
personal-information.html	

7.	Вид	особливої	
інформації

Відомості	про	зміну	складу	посадових	
осіб	емітента

II. Текст повідомлення
На	пiдставi	письмового	повiдомлення	Акцiонера	про	замiну	пред-

ставника	акцiонера	 у	Наглядовiй	 радi	 (Повiдомлення	 вiд	 30.05.2018	
року)	 Монiка	 Патира	 набуває	 повноважень	 Члена	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	СК	«ПЗУ	Україна	страхування	життя»	з	30.05.2018	року.	Особа	
перебуватиме	 на	 посадi	 протягом	 термiну	 визначеного	 статутом	
ПрАТ	СК	«ПЗУ	Україна	страхування	життя».	Володiє	часткою	у	статут-
ному	 капiталi	 емiтента	 0	%.	 Посадова	 особа	 не	 має	 непогашеної	
судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини.	 Посадовою	 особою	 не	
надано	згоди	на	розкриття	паспортних	даних.

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 Шолига	Збiгнев	Кшиштоф
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 31.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ПЗУ УКРАїНА СТРАХУВАННЯ жИТТЯ”

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інфор-
мації 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 
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 20782312
3.	Місцезнаходження 04053,	Київ,	Сiчових	Стрiльцiв	40
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)	238-62-38	(044)	581-04-55

5.	Електронна	поштова	
адреса

mail@pzu.com.ua

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

http://www.pzu.com.ua/about/finance/
personal-information.html	

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

II. Текст повідомлення
На	пiдставi	письмового	повiдомлення	Акцiонера	про	замiну	пред-

ставника	акцiонера	у	Наглядовiй	радi	(Повiдомлення	вiд	30.05.2018	
року)	Монiка	Патира	набуває	повноважень	Члена	Наглядової	ради	
ПрАТ	СК	«ПЗУ	Україна»	з	30.05.2018	року	.	Особа	перебуватиме	на	
посадi	протягом	термiну	визначеного	статутом	ПрАТ	СК	«ПЗУ	Украї-
на».	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0	%.	Посадова	
особа	не	має	непогашеної	судимостi	 за	корисливi	 та	посадовi	 зло-
чини.	Посадовою	особою	не	надано	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних.

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

Матусяк	Яцек	Адрiан

Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 31.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ПЗУ УКРАїНА”
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Повідомлення
Про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КАЛЬчИЦЬКИй КАР’єР»

Приватне	 акціонерне	 товариство	 «Кальчицький	 кар’єр»(далі	 Товари-
ство)	відповідно	до	вимог	ЗУ	«Про	акціонерні	товариства»,	повідомляє,що	
Наглядовою	 радою	 пройняте	 рішення	 про	 проведення	 позачергових	 за-
гальних	 зборів	 акціонерів	 (надалі-	 «Загальні	 збори»)зг	 п.5ст.47	 Закону	
України»Про	 акціонерні	 товариства»,	 які	 відбудуться	 16 липня 2018 о 
10:00 за	 адресою:	 87040, донецька область, Нікольський район, 
с. Кальчик , адміністративний корпус Товариства .	Реєстрація	акціоне-
рів	буде	здійснюватись	за	місцем	проведення	зборів	в	день	їх	проведення	
з	09:30г	до	10:00г.	Для	участі	у	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	
документ,	що	посвідчує	особу,	представникам	акціонерів	–	оформлена	на-
лежним	чином	довіреність.

Дата	 складання	 переліку	 акціонерів,які	 мають	 право	 на	 участь	 у	
зборах:станом	на	10	липня	2018р

ПОРЯдОК дЕННИй:
1.Про	обрання	голови	та	членів	лічильної	комісії.	Визначення	строку	їх	

повноважень.
2.Про	обрання	Голови	та	секретаря	Загальних	зборів	Товариства.	За-

твердження	регламенту	роботи	Загальних	зборів	Товариства
3.Про	обрання	членів	Ревізійної	комісії	та	затвердження	складу	Ревізій-

ної	комісії.
4.Про	затвердження	умов	договорів,	що	укладатимуться	з	Головою	та	

членами	Наглядової	ради,	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підпи-
сання	договорів	з	Головою	та	членами	Наглядової	ради.

З	матеріалами	порядку	денного	акціонер	може	ознайомитися	за	місцем	
знаходження	Товариства	з	01.07.2018р	з	10:00	до	15:00	(крім	вихідних:	Су-
бота,	Неділя)	Відповідальна	особа	гл.бух.	Неділько	Н.Ю.Довідки	за	теле-
фоном:	095	511	79	99

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано У 
Відомостях дКЦПФР № від .06. 2018р

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Голова правління 
ПрАТ «Кальчицький кар’єр»  О.Л.Булава 

Повідомлення	про	виникнення	особливої	інформації	емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	 найменування	 емітента:	Приватне акціонерне товариство 
«КИй АВIА»; 

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	01130578
3.	Місцезнаходження:	01054,	місто	Київ,	Дмитрiвська,	буд.1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	8	(044)	2795259	8	(044)	2796533
5.	Електронна	поштова	адреса:	veretelnikova@kiyavia.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.kiyavia.com/
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості про прийняття рішення про 

виплату дивідендів 
II. Текст повідомлення

Загальними	зборами	акцiонерiв	ПрАТ	«КИЙ	АВIА»	(далi	–	Товариство)	
25.04.2018	прийнято	рішення	про	спрямування	частини	прибутку,	отрима-
ного	 за	 результатами	 дiяльностi	 Товариства	 у	 2017	 роцi,	 у	 розмiрi	 
1	521	640,00	грн.	на	виплату	дивiдендiв.

Рішенням	 Наглядової	 ради	 Товариства	 вiд	 30.05.2018	 визначено	
02.07.2018	року	датою	складання	переліку	осiб,	якi	мають	право	на	отри-
мання	дивiдендiв	за	пiдсумками	роботи	Товариства	у	2017	роцi.

Спосiб	виплати	дивiдендiв:	безпосередньо	акцiонерам.
Порядок	виплати	дивiдендiв:	виплата	всiєї	суми	дивiдендiв	в	повному	

обсязi	в	порядку,	встановленому	Нацiональною	комiсiєю	з	цiнних	паперiв	
та	фондового	ринку.	

Строк	виплати	дивiдендiв	з	12.07.2018	до	25.10.2018	року.	
III. Підпис

1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	 інформації,	що	
міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади Кирик	Валентин	Валерiйович
Генеральний	директор

М.П. 30.05.2018
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИй АВIА»

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

I. Загальні відомості 
1.	 Повне	 найменування	 емітента	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПІВдЕННА ГЕНЕРУЮчА КОМПАНІЯ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ	34801918
3.	Місцезнаходження	65098	місто	Одеса	вулиця	Новікова,	буд.13
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(048)705-21-62	(048)705-19-15
5.	Електронна	поштова	адреса	ugkenergy@te.net.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	ugk-energy.com.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 
Згідно	рішення	Наглядової	ради	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИС-

ТВА	«ПІВДЕННА	ГЕНЕРУЮЧА	КОМПАНІЯ»	(Далі-	Товариство)	від	30.05.2018р.	
(протокол	засідання	Наглядової	ради	ПрАТ	«ПГК»	від	30.05.2018	р.)Зоммера	
Анатолія	Еммануїловича	обрано	на	посаду	Голови	Наглядової	ради.

Посадова	особа	є	акціонером	Товариства.Володiє	часткою	в	статутно-
му	капіталі	емiтента	0,00000002%.Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	немає.Строк,	на	який	обрано	особу:	відповідно	до	Ста-
туту	Товариства	голова	Наглядової	ради	обирається	із	числа	ченів	Нагля-
дової	ради	до	переобрання.Керуючись	ст.32	Конституції	України	та	ст.	14	
Закону	України	«Про	захист	персональних	даних»,	посадова	особа	не	на-
дала	згоди	на	розкриття	інформації	щодо	паспортних	даних.

Протягом	 останніх	 п'яти	 років	 обіймав	 наступні	 інші	 посади:	 Віце-
Президент	з	розвитку	енергетики	юридичної	особи.

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 Колесников	К.Г.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	
31.05.2018р.

(дата)	

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

мості) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

1. Загальні відомості
1.1	 Повне	 найменування	 емітента:	 ПУБЛІчНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИчЕ 
ОБ'єдНАННЯ «КИїВСЬКИй ЗАВОд АВТОМА-
ТИКИ»

1.2	Код	за	ЄДРПОУ:	14309356
1.3	Місцезнаходження:	04116,	м.	Київ,	вул.	Старокиївська,	10
1.4	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	236-62-75
1.5	Електронна	поштова	адреса	емітента:	kza@kza.com.ua
1.6	Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	http://kza.com.ua
1.7	Вид	особливої	 інформації:	прийняття	рішення	по	виплату	диві-

дендів	за	результатами	діяльності	у	2017	році.
2. Текст повідомлення

2.1	Дата	прийняття	загальними	зборами	акціонерного	товариства	рі-
шення	про	виплату	дивідендів:	26.04.2018р.

2.2	Дата	складення	переліку	осіб,	які	мають	право	на	отримання	ди-
відендів:	14.06.2018р.

2.3	Розмір	дивідендів,	що	підлягають	виплаті	відповідно	до	рішення	
загальних	зборів:	2	464	021,	88	грн.

2.4.	Строк	виплати	дивідендів:	до	26.10.2018р.	
2.5.	 Спосіб	 виплати	 дивідендів:	 грошовими	 коштами	 електронним	

поштовим	переказом	або	через	касу	Товариства
2.6.	Порядок	виплати	дивідендів:	виплата	всієї	суми	дивідендів	в	по-

вному	обсязі
3. Підпис

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

3.2	Голова	Правління	 	_______	 Маляров	Сергій	Прокопович
(найменування	посади)	(підпис)	М.П.	(ініціали	та	прізвище	керівника)	

31.05.2018р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВОЛОдИМИР-ВОЛИНСЬ-
КИй КОНСЕРВНИй ЗАВОд"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 05527752
3.	Місцезнаходження 44700,	м.Володимир-Волинський,	

вул.Луцька,81
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 03342	20610,	03342	35070
5.	Електронна	поштова	адреса vvpupsik@ukrpost.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://05527752.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Посадова	 особа	 Голова	 правлiння	Євчук	 Руслан	 Васильович	 (фiзична	

особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних)	припиняє	повнова-
ження	на	посадi	з	31.05.2018р.	На	посадi	особа	перебувала	10	рокiв;	непо-

гашених	 судимостей	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	не	має.	Орган,	що	
прийняв	рiшення	про	припинення	повноважень	-	Загальнi	збори	акцiонерiв,	
причина	прийняття	цього	рiшення:	внесення	змiн	до	установчих	документiв	
товариства,	лiквiдацiя	 виконавчого	органу	 -	 правлiння;	 пiдстави:	Протокол	
загальних	зборiв	акцiонерiв	№	25	вiд	24.04.2018р.	Протокол	засiдання	На-
глядової	ради	№	2	вiд	31/05/18р	.	Акцiями	Товариства	не	володiє.

Посадова	особа	Директор	АТ	«Володимир-Волинський	консервний	завод»	
Євчук	Руслан	Васильович	(фiзична	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	пас-
портних	даних)	призначений	на	посаду	з	31.05.2018р.	Непогашених	судимос-
тей	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Орган,	що	прийняв	рiшення	про	
призначення	на	посаду	-	Наглядова	рада,	причина	прийняття	цього	рiшення:	
внесення	змiн	до	установчих	документiв	товариства,	одноосiбний	виконавчий	
орган	Товариства	-	Директор;	пiдстави:	Протокол	загальних	зборiв	акцiонерiв	
№	25	вiд	24.04.2018р.,	Протокол	засiдання	Наглядової	ради	№	2	вiд	31/05/18р	
Акцiями	Товариства	не	володiє.	Призначено	на	термiн	3	роки.	До	призначення	
протягом	 останнiх	 5-ти	 рокiв	 обiймала	 посади:	 Голова	 правлiння	 
ПАТ	«Володимир-Волинський	консервний	завод».

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	Директор	Євчук	Р.В.

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

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

1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ 
"УНIВЕРСАЛЬНА"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 20113829
3.	Місцезнаходження 01133,	місто	Київ,	бульвар	Лесi	

Українки,	9
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0442816150	0442816150
5.	Електронна	поштова	адреса ASemergej@universalna.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

universalna.com

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
2.1. 29.05.2018р.	 вiд	 компанiї	 BEDIVERE	 INVESTMENTS	 LIMITED	–	

акцiонера	 ПАТ	 «СК	 «Унiверсальна,	 емiтентом	 отримано	 повiдомлення	 вх.	
№1474/3	 вiд	 29.05.2018р.	 про	 замiну	 члена	 Наглядової	 Ради	 ПАТ	 «СК	
«Унiверсальна»	-	представника	акцiонера	BEDIVERE	INVESTMENTS	LIMITED,	
а	саме:	вiдкликано	 (припинено	повноваження)	члена	Наглядової	Ради	ПАТ	
«СК	 «Унiверсальна»	 представника	 акцiонера	 BEDIVERE	 INVESTMENTS	

LIMITED	Олени	Кошарної.	Особа	не	надала	згоди	на	розкриття	iнших	(в	т.ч.	
паспортних)	даних.	Розмiр	пакету	акцiй	або	частки,	якою	володiє	в	статутному	
капiталi	ПАТ	«СК	«Унiверсальна»	-	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини	 не	 має.	 На	 посадi	 члена	 Наглядової	 ради	 перебувала	 з	
31.03.2015р.	Повiдомлення	не	мiстить	обґрунтування	змiн	у	персональному	
складi	посадових	осiб	ПАТ	«СК	«Унiверсальна».

2.2.	 29.05.2018р.	 вiд	 компанiї	 BEDIVERE	 INVESTMENTS	 LIMITED	–	
акцiонера	 ПАТ	 «СК	 «Унiверсальна,	 емiтентом	 отримано	 повiдомлення	 вх.	
№1474/3	 вiд	 29.05.2018р.	 про	 замiну	 члена	 Наглядової	 Ради	 ПАТ	 «СК	
«Унiверсальна»	-	представника	акцiонера	BEDIVERE	INVESTMENTS	LIMITED,	
а	саме:	на	посаду	члена	Наглядової	Ради	ПАТ	«СК	«Унiверсальна»	-	пред-
ставника	акцiонера	BEDIVERE	INVESTMENTS	LIMITED,	призначено	Дригуш	
Свiтлану	Василiвну.	Розмiр	пакету	акцiй	або	частки,	якою	володiє	в	статутному	
капiталi	ПАТ	«СК	«Унiверсальна»	-	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	не	має.	Протягом	останнiх	п’яти	рокiв	обiймала	посади:	вiд	
2009р.	 -	 iнвестицiйний	директор	компанiї	Horizon	Capital.	Члена	Наглядової	
Ради	призначено	до	закiнчення	строку	повноважень,	на	який	було	призначено	
замiненого	члена	Наглядової	Ради,	тобто	до	25.04.2021р.

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 Музичко	Олексiй	Васильович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 30.05.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	Публічне	акціонерне	товариство	«Комерційний	банк	«Акордбанк».
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	35960913.
3.	Місцезнаходження:	Україна,	04136,	м.	Київ,	вул.	Стеценко,	буд.	6.
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	+380445939960.
5.	Електронна	поштова	адреса:	gusak@accordbank.com.ua.
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.accordbank.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента.
II. Текст повідомлення

Рішенням	Наглядової	Ради	ПуАТ	«КБ	«Акордбанк»	від	29.05.2018	(про-
токол	№2018052901)	з	29.05.2018	на	посаду	Заступника	Голови	Правління,	
Члена	Правління	ПуАТ	«КБ	«АКОРДБАНК»	призначено	Байцар	Ольгу	Сергі-
ївну.

Байцар	Ольга	Сергіївна:	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	нада-
но;	акціями	емітента	не	володіє	(частка	у	статутному	капіталі	емітента	0%);	
на	 посаду	 Заступника	 Голови	 Правління,	 Члена	 Правління	 ПуАТ	 «КБ	
«АКОРДБАНК»	обрана	(відповідно	до	Статуту	емітента)	строком	на	3	роки;	
обрання	відбулося	 у	 відповідності	 до	 організаційної	 структури	ПуАТ	«КБ	
«АКОРДБАНК»;	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	
немає;	протягом	останніх	п’яти	років	займала	посади:	начальника	управ-
ління	корпоративних	продуктів	та	сервісу,	директора	департаменту	корпо-
ративних	продуктів	та	сервісу	АТ	«ОТП	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	 ______________	 Кот	З.П.
	 (підпис)
	 М.	П.	 30.05.2018

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІйНИй БАНК «АКОРдБАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у 
бездокументарній формі

1. Реквізити емітента: 
1.1.	 Повне	 найменування	 згідно	 з	 установчими	 документами:	 

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАїНСЬКА 
ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ». 1.2.	 Скорочене	 наймену-
вання	згідно	з	установчими	документами:	ЗАТ  «УКРАїНСЬКА ЕНЕРГО-
СЕРВІСНА КОМПАНІЯ» 1.3.	Код	за	ЄДРПОУ:	31663187 1.4.	Місцезнахо-
дження	 згідно	 з	 реєстраційними	 документами: 01004, м.Київ, 
вул. Рогнідинська, будинок 4 1.5.	Адреса	для	 поштових	 повідомлень:	
01004, м.Київ, вул. Рогнідинська, будинок 4 1.6.	 Телефон,	 факс:	 
тел. 044-573-31-09, факс. тел.	044-573-31-09

2. Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існуван-
ня, щодо якого прийнято Рішення:

2.1.	 Вид/характеристика/серія,	 різновид,	 тип	 цінних	 паперів	–	 акції 
прості іменні 

2.2.	Дані	свідоцтва	про	реєстрацію	випуску:
2.2.1.	Дата	реєстрації:	06.02.2003 року
2.2.2.	Орган,	що	видав	свідоцтво:	дКЦПФР
2.2.3.	Реєстраційний	номер	випуску:	37/10/1/2003
2.3.	Міжнародний	ідентифікаційний	номер	цінних	паперів,	що	був	при-

значений	для	випуску	цінних	паперів	у	документарній	формі	існування:	не 
призначався.

3. Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати 
випуск цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення:

3.1.	Повне	найменування:	Публічне акціонерне товариство «Націо-
нальний депозитарій України»

3.2.	Код	за	ЄДРПОУ:	30370711
3.3.	Місцезнаходження: вул. Нижній Вал 17/8, м. Київ, 04071
4. Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкрива-

ти рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:
4.1.Найменування:	 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КОМЕКС-ФІНАНС»
4.2.	Місцезнаходження:	03150, вул. червоноармійська, 65, оф. 410, 

м. Київ, Україна
4.3.	Телефони	контактної	особи:	(044) 289-10-70
4.4.	Код	за	ЄДРПОУ:	24381627
4.5.	Дані	ліцензії	на	провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	

ринку	-	депозитарної	діяльності,	а	саме	депозитарної	діяльності	депозитар-
ної	 установи:	 номер ліцензії - №263371, дата видачі - 24.09.2013 р.,  
орган, що видав ліцензію - Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку.

5. Кількість і відсоток голосів членів уповноваженого органу емітен-
та, які беруть участь у засіданні: Участь	у	засіданні	беруть	3	(три)	голоси,	
що	складають	100%	від	загальної	кількості	голосів	Правління	Товариства.

6. Кількість і відсоток голосів членів уповноваженого органу емітента, 
які голосували за прийняття рішення про зміну форми існування акцій:

За	прийняття	рішення	голосувало	2	(два)	голоси,	що	складають	100% 
від	загальної	кількості	голосів	Правління	Товариства.

7. Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними папе-
рами в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цін-
них паперах власника в депозитарній установі, а документальним 
підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цьо-
го рахунку в цінних паперах;

8. Власникам цінних паперів ЗАТ «УКРАїНСЬКА ЕНЕРГОСЕРВІС-
НА КОМПАНІЯ» необхідно укласти договір про обслуговування ра-
хунку в цінних паперах з обраною ними депозитарною установою (у 
разі відсутності такого договору).

Голова Правління  М.А. Шайген

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОд 
«АРТЕМЗВАРЮВАННЯ»	(код	за	ЄДРПОУ	–	22860631).	Місцезна-
ходження	–	 04050,	 м.	Київ,	 вул.	Мельникова,	 2/10.	 Телефон	 (факс)	–	 
(044)	 483-12-78.	 Електронна	 поштова	 адреса	–	 artemsvarka@artem.ua. 
Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет	–	http://artemsvarka.com.ua.	Вид	особли-
вої	інформації	–	відомості	про	прийняття	рішення	про	виплату	дивідендів.

2.Текст повідомлення
Рішення	про	виплату	дивідендів	прийнято	загальними	зборами	24.04.18р.	

Розмір	дивідендів	-	3089102,72	грн.	Дата	складання	переліку	осіб,	які	мають	
право	на	отримання	дивідендів	–	18.06.2018р.	Строк	виплати	дивідендів	–	з	
25.06.2018р.	 по	 24.10.2018р.	 Дивіденди	 виплачуються	 через	 депозитарну	
систему	України	шляхом	виплати	всієї	суми	дивідендів	в	повному	обсязі.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
з	законодавством.Голова	правління	Устян	А.А.	31.05.18р.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік
I. Основні відомості про емітента

1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	
міжміський	код	та	телефон	емітента	-	ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «дНIПРОТЕЛЕКОМ»,	 24422088,	 49055,	
м.	Днiпро,	вул.	Будiвельникiв,	34,	тел.	0567473183,	2.	Дата	розкриття	по-
вного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	да-
них	Комісії	-	30.05.2018.	3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	роз-
міщено	регулярну	річну	інформацію	-	deu.emitinfo.com.	4.	Найменування,	
код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	
звітності	–	 у	 зв’язку	 з	 тяжкою	фінансовою	ситуацією	немає	можливости	
провести	 аудит.	 5.	 Інформація	 про	 загальні	 збори	–	 не	 проводилися.	 
6.	Інформація	про	дивіденди	-	Рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	при-
ймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства, (тис. грн)

Найменування	показника Період
звітний	 попередній

Усього	активів 21721 22347
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 20094 20724
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 919 984
Сумарна	дебіторська	заборгованість 26 17
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 7 29
Власний	капітал 19221 19631
Статутний	капітал 19656 19656
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -30439 -30029
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 36 36
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 2464 2680
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	(грн) 0 0
Скоригований	чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	
просту	акцію	(грн)

0 0

Середньорічна	кількість	простих	акцій	(шт.) 0 0
Цінні	папери	власних	випусків,	
викуплені	протягом	звітного	
періоду

загальна	номіналь-
на	вартість

0 0

у	відсотках	від	
статутного	капіталу

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	цінних	
паперів	власних	випусків	протягом	періоду	

0 0

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік
I. Основні відомості про емітента

1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	
міжміський	код	та	телефон	емітента	-	ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «дНIПРОТЕЛЕКОМ»,	 24422088,	 49055,	
м.	Днiпро,	вул.	Будiвельникiв,	34,	тел.	0567473183,	2.	Дата	розкриття	по-
вного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	інформаційній	базі	да-
них	Комісії	-	30.05.2018.	3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	роз-
міщено	регулярну	річну	інформацію	-	deu.emitinfo.com.	4.	Найменування,	
код	за	ЄДРПОУ	аудиторської	фірми,	якою	проведений	аудит	фінансової	
звітності	–	 у	 зв’язку	 з	 тяжкою	фінансовою	ситуацією	немає	можливости	
провести	 аудит.	 5.	 Інформація	 про	 загальні	 збори	–	 не	 проводилися.	 
6.	Інформація	про	дивіденди	-	Рішення	щодо	виплати	дивідендів	не	при-
ймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства, (тис. грн)

Найменування	показника Період
звітний	 попередній

Усього	активів 21449 21721
Основні	засоби	(за	залишковою	вартістю) 19530 20094
Довгострокові	фінансові	інвестиції 0 0
Запаси 1012 919
Сумарна	дебіторська	заборгованість 43 26
Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 130 7
Власний	капітал 18778 19221
Статутний	капітал 19656 19656
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) -30882 -30439
Довгострокові	зобов'язання	і	забезпечення 36 36
Поточні	зобов'язання	і	забезпечення 2635 2464
Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію	(грн) 0 0
Скоригований	чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	
просту	акцію	(грн)

0 0

Середньорічна	кількість	простих	акцій	(шт.) 0 0
Цінні	папери	власних	
випусків,	викуплені	протягом	
звітного	періоду

загальна	номіналь-
на	вартість

0 0

у	відсотках	від	
статутного	капіталу

0 0

Загальна	сума	коштів,	витрачених	на	викуп	
цінних	паперів	власних	випусків	протягом	періоду	

0 0
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1.	 Повне	 найменування	 емітента	 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ВІННИччИНА-АВТО»

2.	Код	за	ЄДРПОУ	03112811
3.	Місцезнаходження	21011	Вінниця	Ватутіна,172
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(0432)272900	(0432)272900
5.	Електронна	поштова	адреса	main@vinnitsa.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації	www.vinnichyna-avto.ukravto.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідного	до	вимог	глави	1	розділу	

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

Відомості	про	набуття	прямо	або	опосередковано	особою	(особами,	що	
діють	спільно)	з	урахуванням	кількості	акцій,	які	належать	їй	та	її	афілійо-
ваним	особам,	домінуючого	контрольного	пакета	у	розмірі	95	і	більше	від-
сотків,	простих	акцій	акціонерного	товариства

II. Текст повідомлення 
30.05.2018	р.	емітент	отримав	від	власника	акцій	 інформацію	про	на-

буття	права	власності	на	домінуючий	контрольний	пакет	акцій	відповідно	
до	ст.65-2	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства».

Найвища	ціна	придбання	акцій	протягом	12	місяців,	що	передують	дню	

набуття	такого	пакета	акцій	включно	з	днем	набуття:	10,00	(десять)	грн.;
Дата	набуття	такого	пакета:	29.05.2018	р.	;	
Найменування	 власника	 акцій:	 ПРИВАТНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИ-

СТВО	«УКРАЇНСЬКА	АВТОМОБІЛЬНА	КОРПОРАЦІЯ»;
Ідентифікаційний	код:	03121566;
Розмір	частки	власника	акцій	в	загальній	кількості	акцій	до	набуття	пра-

ва	власності	на	такий	пакет	акцій:	91,067601%;
Розмір	частки	власника	акцій	в	загальній	кількості	голосуючих	акцій	до	

набуття	права	власності	на	такий	пакет	акцій	(у	разі	наявності	інформації):	
99,986480%;

Розмір	частки	власника	акцій	в	загальній	кількості	акцій	після	набуття	
права	власності	на	такий	пакет	акцій:	96,133169%;

Розмір	частки	власника	акцій	в	загальній	кількості	голосуючих	акцій	піс-
ля	набуття	права	власності	на	такий	пакет	акцій	(у	разі	наявності	інформа-
ції):	99,994455%.

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 Злотницький	С.М.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	
керівника)	

31.05.2018	р.
(дата)	

ПОВІдОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента 

I. Загальні відомості
Повне	 найменування	 емітента:	 Приватне	 акціонерне	 товариство	

«Фармацевтичне	підприємство	СПРАТЛІ»
Код	за	ЄДРПОУ:	20069005
Місцезнаходження:	02232,	м.	Київ,	вул.	Закревського,	буд.	63,	к.	1
Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	239-07-21
Електронна	поштова	адреса:	office@spratli.com.ua
Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://20069005.infosite.com.ua/
Вид	особливої	 інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	

осіб	емітента
II. Текст повідомлення

Згідно	 з	 рішенням	 засідання	 Наглядової	 ради	 ПрАТ	«СПРАТЛІ»	
(Протокол	№	б/н	від	31.05.2018	р.)	відбулися	наступні	зміни	складу	по-
садових	осіб	емітента:

Припинено повноваження.	 Генеральний	 директор	–	 Золотько	
Ірина	Євгенівна	(згоду	на	розкриття	паспортних	даних	фізичною	осо-

бою	не	надано)	з	31.05.2018	р.	у	зв’язку	із	закінченням	терміну	дії	пов-
новажень	 та	 на	 підставі	 рішення	 засідання	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«СПРАТЛІ»	(Протокол	№	б/н	від	31.05.2018	р.).	Частка,	якою	во-
лодіє	в	статутному	капіталі	емітента:	41%.	Непогашеної	судимості	за	
корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Перебувала	на	посаді	з	28	квіт-
ня	2015	р.	по	31.05.2018	р. 

Обрано.	Генеральний	директор	–	Золотько	Ірина	Євгенівна	(згоду	
на	 розкриття	 паспортних	 даних	 фізичною	 особою	 не	 надано)	 з	
31.05.2018	р.	у	зв’язку	із	закінченням	строку	повноважень	Генерально-
го	 директора	 та	 на	 підставі	 рішення	 засідання	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«СПРАТЛІ»	 (Протокол	№	б/н	від	31.05.2018	р.).	Строк,	на	який	
призначено	особу	–	3	роки.	Частка,	якою	володіє	в	статутному	капіталі	
емітента:	41%.	Відсутня	непогашена	судимість	за	корисливі	та	поса-
дові	 злочини.	 Інші	 посади,	 які	 обіймала	ця	особа	 протягом	останніх	
п'яти	років:	генеральний	директор	ПрАТ	«СПРАТЛІ».

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

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

Генеральний директор  Золотько Ірина євгенівна
31.05.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАРМАЦЕВТИчНЕ ПІдПРИєМСТВО СПРАТЛІ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПрАТ «Артсервіс»
I. Загальні відомості 

1.Повне	найменування	емітента:	Приватне	акцiонерне	товариство	
«Артсервiс»

2	Код	за	ЄДРПОУ:	20836479
3.	Місцезнаходження:	79018,	м.Львiв,	вул.Антоновича,	47
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(032)	296-76-76	(032)	296-7676
5.	Електронна	поштова	адреса:	box@artservice.lviv.net	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	artservice.lviv.net	
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	

попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів
II. Текст повідомлення

30	травня	2018	р.	позачерговими	загальними	зборами	акiонерiв	
було	прийняте	рiшення	про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	
значних	правочинiв,	а	саме:	правочинiв,	якi	пов’язанi	в	тому	числi,	
але	не	обмежуючись,	з	укладанням	договорiв,	угод,	контрактiв	по-
ставки,	 купiвлi-продажу,	 кредитування,	 забезпечення	 (iпотеки,	 за-
стави,	 поруки),	 договорiв	 про	 внесення	 змiн	 до	 дiючих	 договорiв	

поставки,	купiвлi-продажу,	кредитування,	забезпечення	(iпотеки,	за-
стави,	 поруки)	 за	 власними	 зобов’язаннями	 Товариства	 та	
зобов’язаннями	 третiх	 осiб,	 отримання	 гарантiй	 та	 акредитивiв,	
продовження	 строкiв,	 термiнiв	 дiї,	 перегляд	 iстотних	 умов	 таких	
правочинiв,	якi	можуть	вчинятися	Товариством	протягом	не	бiльш	
як	одного	року	з	дати	прийняття	такого	рiшення	граничною	сукуп-
ною	вартiстю	до	20	000	тис.	грн.,

Вартiсть	 активiв	 емiтента	 за	 даними	 останньої	 рiчної	фiнансової	
звiтностi	складає	-	3979,9	тис.грн.

Спiввiдношення	граничної	сукупної	вартостi	правочинiв	до	вартостi	
активiв	емiтента	за	даними

останньої	рiчної	фiнансової	звiтностi	(у	вiдсотках)	–	502.52%;
Загальна	кiлькiсть	голосуючих	акцiй	-	100	.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	зареєстрованi	для	участi	у	загаль-

них	зборах	-	100.
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«за»	-	100
Кiлькiсть	голосуючих	акцiй,	що	проголосували	«проти»	-	немає.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згід-
но	із	законодавством.	Голова	правлiння	Самокіш	С.В.	01.06.2018	р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРТСЕРВIС»
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Визначені	або	поновлені	рейтингові	оцінки	
ТОВ «РА «ЕКСПЕРТ-РЕйТИНГ» за	період	01.04.2018–30.04.2018	року

Назва	емітента	/	фінансової	установи Код	ЄДРПОУ Тип	рейтингу Рейтингова	дія Рейтингова	оцінка Прогноз Дата	останньої	рейтингової	дії
VAB	Лізинг,	ТОВ 33880354 РБІ,	РП Поновлення uaBBB Стабільний 04.04.2018
Національний	резерв,	ПрАТ	КУА 22904759 ІРК Поновлення uaА+.amc Позитивний 04.04.2018
ПРОСТО-страхування,	ПрАТ	СК 24745673 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 04.04.2018
Глобус,	ПАТ	КБ 35591059 РП,	РД Поновлення uaАА-,	ua2+ Стабільний 04.04.2018
УТСК,	ПрАТ 22945712 РФСС Поновлення uaВВВ- Негативний 05.04.2018
БУСІН,	ПрАТ	СК 19492371 РФСС Поновлення uaAA Стабільний 13.04.2018
КРЕДОБАНК,	ПАТ	-	облігації	серії	А	та	В	 09807862 РП,	РБІ Поновлення uaAAА Стабільний 13.04.2018
СІТІБАНК,	ПАТ 21685485 РП Поновлення uaAАА Стабільний 13.04.2018
Перша,	ПрАТ	СК 31681672 РФСС Поновлення uaAА Позитивний 18.04.2018
КРЕДІ	АГРІКОЛЬ	БАНК,	ПАТ 14361575 РП Поновлення uaAAА Стабільний 18.04.2018
Ю.БІ.АЙ-КООП,	ПрАТ	СГ 31113488 РФСС Поновлення uaAА- Стабільний 25.04.2018
БАНК	«УКРАЇНСЬКИЙ	КАПІТАЛ,	ПАТ	 22868414 РП Поновлення uaA Стабільний 25.04.2018
Акордбанк,	ПАТ	КБ 35960913 РП Поновлення uaА Стабільний 25.04.2018
Київський	страховий	дім,	ПрАТ 25201716 РФСС Відкликання — — 26.04.2018
КІНТО,	ПрАТ	КУА 16461855 ІРК Поновлення uaA.amc Стабільний 27.04.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БІЛЬШІВЦІ-РИБА»

77146,	Івано-Франківська	обл.,	Галицький	р-н,	смт.Більшівці,	
вул.Двірська,	5

Повідомляємо	про	проведення	позачергових	загальних	зборів	акціо-
нерів	 ПрАТ «БІЛЬШІВЦІ-РИБА»,	 надалі	 Товариство,	 що	 відбудуться	
02.07.2018 року о 12.00 год за	адресою:	 Івано-Франківська обл., Га-
лицький р-н, смт.Більшівці, вул.двірська, 5 (зал засідань).	Реєстра-
ція	учасників	зборів	буде	проводитись	з	11.10	до	11.50	за	місцем	про-
ведення	 зборів	 в	 день	 їх	 проведення.	 Дата	 складення	 переліку	
акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах:	23.06.2018р. 
Для	участі	у	зборах	необхідно	мати	при	собі	паспорт (чи	інший	документ,	
який	дає	змогу	ідентифікувати	особу),	а	в	разі	участі	представника	–	та-
кож	документ,	що	підтверджує	повноваження	представника	на	участь	у	
зборах.

Проект порядку денного.
1.	Про	порядок	 (процедуру)	 проведення	Зборів	 та	 обрання	 членів	лі-

чильної	комісії.

2.	 Про	 прийняття	 рішення	 за	 наслідками	 розгляду	 звіту	 Наглядової	
Ради,	звіту	Директора,	звіту	Ревізора.

3.	Про	затвердження	річного	звіту	товариства	за	2017	рік.	
4.	Про	порядок	розподілу	прибутку	товариства	за	2017	рік.
5.	Про	припинення	повноважень	та	обрання	членів	Наглядової	ради	То-

вариства.
6.	Про	припинення	повноважень	Ревізора.	
7.	Про	попереднє	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів.	
8.	Про	отримання	банківських	 кредитів,	 передачу	 в	 заставу	майна	 та	

поруку	по	зобов’язаннях	Товариства.
Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	

рішень	щодо	 кожного	 з	 питань,	 включених	 до	 проекту	 порядку	 денного:	
www.bilshryba.prat.ua 

З	документами,	 необхідними	для	прийняття	рішень	 з	 питань	 порядку	
денного	зборів,	акціонери	можуть	ознайомитись	у	робочі	дні	в	робочий	час	
за	 місцезнаходженням	 Товариства,	 а	 в	 день	 проведення	 загальних	 збо-
рів	 	 -	 у	 місці	 їх	 проведення.	 Посадова	 особа,	 відповідальна	 за	 порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами,	-	Директор	Януш	В.В.	Тел.для	до-
відок	(03431)	61340.

Повне найменування емітента: 

Код за єдРПОУ: 
Місцезнаходження:

Міжміський код, телефон та 
факс:
Електронна поштова адреса:
Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації:
Вид особливої інформації:

Приватне акціонерне товариство 
«дружківське рудоуправління»
00191796
84205, донецька область, м. друж-
ківка, вул. Поленова, буд.112 

(06267) 3-45-42, 3-29-16
grinenkodu@vesco.com.ua 

http://rudo.net.ua/index.php/actzionery
Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

Текст повідомлення:
30	травня	2018	року,	згiдно	вимог	ст.72	Закону	України	«Про	акцiонернi	

товариства»	та	Статуту	Товариства,	Рiшенням	єдиного	акцiонера	№34	вiд	
30.05.2018	р.	 надана	 згода	 на	 вчинення	 значного	 правочину.	Предметом	
правочину	є	продаж	глини	ТОВ	«Самарський	стройфарфор».	Сума	коштiв,	
що	є	предметом	правочину	орiєнтовно	складає	2	500	000,00	доларiв	США,	
що	 за	 офiцiйним	 курсом	 НБУ	 на	 дату	 вчинення	 правочину	 дорiвнює	 
65	428	107,50	грн.	Вартiсть	активiв	ПрАТ	«Дружкiвське	рудоуправлiння»	за	
2017	рiк	 складає	627	138	000,00	 грн.	Спiввiдношення	 суми	 коштiв,	що	є	
предметом	 правочину,	 до	 вартостi	 активiв	 ПрАТ	«Дружкiвське	
рудоуправлiння»	становить	10,4328%.

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

Генеральний директор  є.В. Цимарман

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«дРУжКІВСЬКЕ РУдОУПРАВЛІННЯ»

Повідомлення про інформацію
1. Загальні відомості емітента:

1.1.	Повне	найменування:	Приватне	акціонерне	товариство	«Корос-
тенський	завод	залізобетонних	шпал».

1.2.	Організаційно-правова	форма:	Акціонерне	товариство
1.3.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ:	00282406.	
1.4.	Місцезнаходження:	вул.Маяковського,	78,	м.Коростень,	Житомир-

ська	обл.,	11505.
1.5.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04142)	9-61-65.
1.6.	Адреса	сторінки	в	мережі	 Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	 емітентом	 для	 розкриття	 інформації:	 korostenzzbsh.constanta.
dp.ua

1.7.	Вид	особливої	інформації:	зміна	складу	посадових	осіб	емітента.
2. Текст повідомлення.

Рішенням	 акціонера	 ПрАТ	«Коростенський	 завод	 ЗБШ»	№71-6/54-7	

(протокол	 правління	 ПАТ	 «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»	 №Ц-64/47	 Ком.т.)	 від	
25.05.2018р.,	 отриманого	 Товариством	 30.05.2018р.,	 вхідний	 №1397,	
припинено	повноваження	члена	правління	Шульги	Олександра	Андрійо-
вича	у	зв’язку	із	закінченням	28.05.2018р.	строку	дії	контракту	№70-6/2-1	
від	29.05.2017р.	На	посаді	перебував	з	20.03.2017	року,	часткою	в	статут-
ному	капіталі	Товариства	не	володіє.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	
розкриття	її	паспортних	даних,	непогашеної	судимості	за	корисливі	зло-
чини	не	має.

Посада	члена	правління	Товариства	вакантна.

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

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

В.о. голови правління  Куницький Василь Іванович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОРОСТЕНСЬКИй ЗАВОд ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРЗАХІДВУГЛЕБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00177158
3. Місцезнаходження: 80109, Львівська область, м. Червоноград, вул.

Будівельна,1А  
4. Міжміський код, телефон та факс: (03249)23074.
5. Електронна поштова адреса: ukrzahidvuglebud@emitents.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 
http:// ukrzahidvuglebud.emitents.com/.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення засідання Наглядової ради емітента від 25.05.2018 року,
протокол №4/18, відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Голови Правління емітента Бесаги Сергія
Михайловича за власним бажанням та припинено на підставі п.23 б) роз-
ділу 5 дію трудового договору від 09.06.2017р. №6, укладеного регіональ-
ним відділенням Фонду державного майна України по Львівські обл. з Бе-
сагою С.М. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних
паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пе-
ребував на даній посаді з 11.03.2016р. по 25.05.2018р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду виконуючого обов'язки Голови Правління емітента
Чигріна Ігора Володимировича. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Обрано до моменту обрання Голови Правління емітента у відпо-
відності до вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за поса-
дові та корисливі злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх 5 років: 2013р. - Міністерство Оборони України, Концерн "Воїнтор-
гсервіс", заступник генерального директора; 2014-2016 Суднобудівний за-
вод імені. 61 Комунара, заступник директора; 2016-2017 Житлово-кому-
нальне підприємство Миколаївської міської ради "Південь", заступник ди-
ректора; 2017-2018 ТОВ "Західвуглепром" заступник з виробництва.

ІІІ. 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. Голови Правління Чигрін І.В. 31.05.2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25491, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Мурманська, 15 повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 липня 2018 року о
11:00 за адресою: 25491, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул.
Мурманська, 15, кабінет 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
10:35 до 10:50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у річних загальних зборах: 25 червня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів

акціонерів, затвердження регламенту зборів. 
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Правління.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження звіту та вис-
новків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.

8. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції,
затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи
на підписання нової редакції Статуту ПАТ "Агропромтехпостач".

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії  Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради, членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів.

14. Про надання згоди та затвердження укладених договорів про  вне-
сення змін та доповнень до Договору  іпотеки єдиного майнового ком-
плексу за адресою:  Кіровоградська обл., с. Грузьке, вул. Маловисківське
шосе, буд. 15 між ПАТ "Агропромтехпостач" і АТ "ТАСКОМБАНК". 

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством з дати прийняття рішення до проведення
наступних річних Загальних зборів акціонерів.

16. Внесення змін до складу засновників, внесених у Єдиний держав-
ний реєстр юридичних осіб, фізичних  осіб-підприємців та громадських
формувань.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства, за даними Пере-
ліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеного ПАТ "НДУ" станом на 31 травня 2018
року,  складає 17 280 400 шт., в тому числі голосуючих - 17 280 400 шт. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: 00913574.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 25491, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Мурманська, 15, кабінет 1, в робочі дні з 09.00 до
12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здій-
снення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмові запитан-
ня щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та поряд-
ку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повин-
ні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством
України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні
проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність
на участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином
оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань
порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний
розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бу-
ти обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право
голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку
денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, є голова правління Степанов Віктор Олегович.

Наглядова рада

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

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРАїН-
СЬКА МІжБАНКІВСЬКА 
ВАЛЮТНА БІРжА" 

2.	Код	за	ЄДРПОУ 22877057
3.	Місцезнаходження 04070	м.	Київ	вул.	Межигірська,	буд.	1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	461-54-30	(044)	461-54-28
5.	Електронна	поштова	адреса uice@uice.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

https://www.uicegroup.com/

7.	Вид	особливої	інформації

II. Текст повідомлення
Повноваження	члена	Біржової	(наглядової)	ради	-	представника	акціо-

нера	ТОВ	«Група	«УМВБ»	достроково	припинені	29.05.2018р.	Припинен-
ня	повноважень	виконано	на	підставі	заяви	члена	Біржової	(наглядової)	
ради	про	дострокове	припинення	повноважень	від	15.05.2018р.	Посадова	
особа	 Бобишев	 Андрій	Олександрович	 (згоди	 на	 розкриття	 паспортних	
даних	не	надавала),	яка	займала	посаду	член	Біржової	(наглядової)	ради,	
припинила	повноваження.	Володiє	часткою	в	статутному	капіталі	емiтента	
0%.	Володiє	пакетом	акцій	емітента	у	розмірі	0грн.	Непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	протягом	якого	особа	пе-
ребувала	на	посаді:	27.03.2017р.	-	29.05.2018р.	На	посаду	замість	особи,	
повноваження	якої	припинено,	тимчасово	нікого	не	обрано.

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 Гулей	А.І.
Голова	Правління (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.05.29
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРЗАХІДВУГЛЕБУД"

2. Код за ЄДРПОУ: 00177158
3. Місцезнаходження: 80109, Львівська область, м. Червоноград, вул.

Будівельна,1А  
4. Міжміський код, телефон та факс: (03249)23074.
5. Електронна поштова адреса: ukrzahidvuglebud@emitents.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 
http:// ukrzahidvuglebud.emitents.com/.
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Згідно рішення засідання Наглядової ради емітента від 25.05.2018 року,
протокол №4/18, відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Голови Правління емітента Бесаги Сергія
Михайловича за власним бажанням та припинено на підставі п.23 б) роз-
ділу 5 дію трудового договору від 09.06.2017р. №6, укладеного регіональ-
ним відділенням Фонду державного майна України по Львівські обл. з Бе-
сагою С.М. Фізична особа не надала згоди на розкриття персональних
паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Пе-
ребував на даній посаді з 11.03.2016р. по 25.05.2018р. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має;

- обрано на посаду виконуючого обов'язки Голови Правління емітента
Чигріна Ігора Володимировича. Часткою в статутному капіталі емітента не
володіє. Обрано до моменту обрання Голови Правління емітента у відпо-
відності до вимог чинного законодавства. Непогашеної судимості за поса-
дові та корисливі злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх 5 років: 2013р. - Міністерство Оборони України, Концерн "Воїнтор-
гсервіс", заступник генерального директора; 2014-2016 Суднобудівний за-
вод імені. 61 Комунара, заступник директора; 2016-2017 Житлово-кому-
нальне підприємство Миколаївської міської ради "Південь", заступник ди-
ректора; 2017-2018 ТОВ "Західвуглепром" заступник з виробництва.

ІІІ. 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. Голови Правління Чигрін І.В. 31.05.2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ"

(надалі - Товариство), місцезнаходження: 25491, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Мурманська, 15 повідомляє про проведення річ-
них загальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 липня 2018 року о
11:00 за адресою: 25491, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул.
Мурманська, 15, кабінет 1. Реєстрація акціонерів (їх представників) - з
10:35 до 10:50. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у річних загальних зборах: 25 червня 2018 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів

акціонерів, затвердження регламенту зборів. 
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності

Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду зві-
ту Правління.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2017 рік та прий-
няття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та прийняття рішення
за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження звіту та вис-
новків Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Визначення по-
рядку розподілу прибутків (покриття збитків) Товариства.

8. Внесення змін до Статуту шляхом викладення його у новій редакції,
затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноваженої особи
на підписання нової редакції Статуту ПАТ "Агропромтехпостач".

9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії  Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Нагля-

дової ради, членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважу-
ється на підписання цивільно-правових договорів.

14. Про надання згоди та затвердження укладених договорів про  вне-
сення змін та доповнень до Договору  іпотеки єдиного майнового ком-
плексу за адресою:  Кіровоградська обл., с. Грузьке, вул. Маловисківське
шосе, буд. 15 між ПАТ "Агропромтехпостач" і АТ "ТАСКОМБАНК". 

15. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які
можуть вчинятися Товариством з дати прийняття рішення до проведення
наступних річних Загальних зборів акціонерів.

16. Внесення змін до складу засновників, внесених у Єдиний держав-
ний реєстр юридичних осіб, фізичних  осіб-підприємців та громадських
формувань.

Загальна кількість простих іменних акцій Товариства, за даними Пере-
ліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про прове-
дення загальних зборів, складеного ПАТ "НДУ" станом на 31 травня 2018
року,  складає 17 280 400 шт., в тому числі голосуючих - 17 280 400 шт. 

Адреса веб-сайту, на якому розміщене повідомлення про проведення
загальних зборів, проекти рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, та інша інформація передбачена законодавс-
твом України: 00913574.smida.gov.ua. Від дати надіслання повідомлення
про проведення зборів до дати проведення зборів кожен акціонер має
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою: 25491, Кіровоградська обл.,
м. Кропивницький, вул. Мурманська, 15, кабінет 1, в робочі дні з 09.00 до
12.00, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здій-
снення реєстрації. Кожен акціонер має право надавати письмові запитан-
ня щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та поряд-
ку денного зборів до дати проведення зборів. Кожен акціонер має право
внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного
зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кіль-
кість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення збо-
рів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7
днів до дати проведення зборів. Пропозиції акціонерів обов'язково повин-
ні мати форму та містити всю інформацію, які визначені законодавством
України та статутом Товариства, а пропозиції щодо включення нових пи-
тань до проекту порядку денного обов'язково повинні містити відповідні
проекти рішень з цих питань. Для участі в зборах акціонерам необхідно
мати при собі паспорт. Представник акціонера, якому надана довіреність
на участь в зборах, повинен мати при собі паспорт та належним чином
оформлену довіреність. Його повноваження щодо голосування з питань
порядку денного зборів, визначені довіреністю, можуть бути на власний
розсуд загальною кількістю акцій, що належать акціонеру, або можуть бу-
ти обмежені довіреністю щодо кількості акцій, якою довіритель має право
голосувати, чи завданням щодо голосування з кожного питання порядку
денного. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення
акціонерів з документами, є голова правління Степанов Віктор Олегович.

Наглядова рада ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПОВІдОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯдОК РЕАЛІЗАЦІї АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАжНОГО ПРАВА НА ПРИдБАННЯ АКЦІй  

дОдАТКОВОї ЕМІСІї
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВА-АВТО», іденти-

фікаційний код – 03118340 (надалі – Товариство), місцезнаходження	
якого:	Україна,	36028,	м.	Полтава,	вул.	Великотирнівська,	1, повідомляє,	
що	 Загальними	 зборами	 акціонерів	 ПРАТ	 «ПОЛТАВА-АВТО»	 26	 квітня	
2018	р.	прийнято	рішення	про	збільшення	статутного	капіталу	Товариства	
на	700	000,00	грн.	шляхом	приватного	розміщення	додаткових	акцій	існую-
чої	номінальної	вартості	за	рахунок	додаткових	внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, 
номінальна вартість:	70	000	шт.	простих	іменних	акцій	номінальною	вар-
тістю	 10,00	 (десять)	 гривень	 кожна.	 Привілейовані	 акції	 Товариством	 не	
випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщен-
ня:	700	000,00	грн.	

Ціна розміщення акцій:	10,00	(десять	гривень	00	копійок)	гривень	за	
одну	акцію.

Форма існування акцій: бездокументарна.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, 

визначається	як	кількість	акцій,	пропорційна	частці	належних	йому	акцій	у	
загальній	кількості	акцій	Товариства	на	дату	прийняття	рішення	про	збіль-
шення	статутного	капіталу	(26.04.2018р.),	розрахована	від	загальної	кіль-
кості	акцій,	запропонованих	до	розміщення.	Якщо	розрахована	таким	чи-
ном	кількість	акцій	не	є	цілим	числом,	вона	округлюється	до	цілого	числа	в	
сторону	зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на при-
дбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Кожен	 акціонер	 Товариства,	 що	 є	 власником	 простих	 акцій	 на	 дату	
прий	няття	рішення	про	збільшення	статутного	капіталу	шляхом	приватного	
розміщення	акцій,	тобто	на	26	квітня	2018	року,	має	переважне	право	на	
придбання	акцій	додаткової	емісії	у	кількості,	пропорційній	частці	належних	
йому	простих	акцій	у	загальній	кількості	простих	акцій.

Переважне	право	акціонерів	Товариства	реалізується	в	строк	з	11	черв-
ня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно.

Акціонер,	який	має	намір	реалізувати	своє	переважне	право,	подає	на	
ім’я	Генерального	директора	Товариства	в	установлений	строк	письмову	
заяву	 про	 придбання	 акцій.	 Заява	 приймається	 Товариством	 не	 пізніше	
дня,	що	передує	дню	початку	укладення	договорів	 з	першими	власника-
ми.	

У	заяві	акціонера	обов’язково	повинно	бути	зазначено	його	прізвище,	
ім’я,	 по	 батькові	 (найменування),	 місце	 проживання	 (місцезнаходження),	
паспортні	дані,	реєстраційний	код	облікової	картки	платника	податку	(код	
ЄДРПОУ),	номер	контактного	телефону,	кількість	акцій,	що	ним	придбава-
ються,	спосіб	отримання	примірника	договору	про	придбання	акцій.

Заява	 від	фізичної	 особи	 підписується	 особисто	 або	 уповноваженим	
представником	фізичної	особи.	У	разі	подання	заяви	представником	акціо-
нера,	до	заяви	обов’язково	додається	оригінал	або	нотаріально	засвідчена	
копія	довіреності,	що	підтверджує	повноваження	такого	представника.

Заява	від	імені	юридичної	особи	підписується	її	керівником	або	уповно-
важеною	особою	та	засвідчується	печаткою	юридичної	особи	(у	разі	наяв-
ності).	Разом	із	заявою	надається	копія	статуту	юридичної	особи,	засвідче-
на	 нотаріально.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 керівника	 юридичної	
особи	надається	засвідчене	такою	юридичною	особою	рішення	уповнова-
женого	 органу	 про	 призначення	 на	 посаду	 керівника	 юридичної	 особи-
акціонера	 Товариства.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 уповноваженої	
особи	надається	оригінал	або	засвідчена	юридичною	особою	копія	відпо-
відної	 довіреності.	Якщо	 статутом	юридичної	 особи	 повноваження	щодо	
придбання	акцій	належать	до	компетенції	інших	органів	юридичної	особи,	
до	заяви	додається	копія	такого	рішення,	засвідчена	юридичною	особою.

Заяви	акціонерів	приймаються	та	розглядаються	Товариством	в	робочі	
дні	в	період	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно	з	10:00	
до	16:00	год.	(перерва	на	обід	–	з	13:00	до	14:00	год.)	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	Україна,	36028,	м.	Полтава,	вул.	Великотирнівська,	1.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	акціонерами	або	їх	пред-
ставниками	особисто,	реєструються	в	обліковому	журналі	та	розглядають-
ся	 відповідно	 до	 черговості	 їх	 надходження.	 При	 цьому	факт	 реєстрації	
заяви	засвідчується	особистим	підписом	акціонера	(представника	акціоне-
ра)	в	журналі.	У	випадку	якщо	заяви	на	придбання	додаткових	акцій	надані	
засобами	 поштового	 зв’язку,	 у	журналі,	 замість	 підпису	 акціонера	 (пред-
ставника	акціонера),	ставиться	відповідна	відмітка.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	не	в	межах	встановленого	
строку,	та/або	зміст	яких	не	відповідає	вимогам	законодавства,	розгляду	не	
підлягають	та	вважаються	такими,	що	не	були	подані.

Акціонери,	які	не	надали	заяви	на	придбання	акцій	протягом	строку	ре-
алізації	акціонерами	переважного	права	(з	11	червня	2018	року	по	02	липня	
2018	 року	 включно),	 вважаються	 такими,	 що	 відмовились	 від	 реалізації	

свого	переважного	права	на	придбання	акцій.
Кошти	в	оплату	за	акції	перераховуються	акціонерами	протягом	строку	

реалізації	 переважного	 права	 на	 придбання	 акцій	 додаткової	 емісії	 (в	
	період	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно)	після	подання	
до	Товариства	відповідної	заяви.	

Грошові	внески	в	оплату	за	акції	акціонери	здійснюють	у	гривнях.	Вне-
сення	коштів	здійснюється	в	розмірі	100%	вартості	акцій,	що	придбавають-
ся	 акціонерами,	 в	 безготівковій	формі	шляхом	 перерахування	 коштів	 на	
відповідний	рахунок	Товариства.

Реквізити	 для	 перерахування	 коштів	 акціонерами	 в	 оплату	 за	 акції:	
Одержувач:	 ПРАТ	 «ПОЛТАВА-АВТО»,	 код	 ЄДРПОУ	 03118340,	
п/р	26000566694	в	АТ	«РАЙФФАЙЗЕН	БАНК	АВАЛЬ»,	МФО	380805,	при-
значення	платежу:	«Оплата	за	акції	ПРАТ	«ПОЛТАВА-АВТО»	додаткового	
випуску,	без	ПДВ».

На	 підставі	 отриманих	 від	 акціонерів	 письмових	 заяв	 про	 придбання	
	акцій	та	коштів	у	сумі	вартості	акцій,	що	ними	придбаваються,	Товариство	
видає	акціонерам	письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	
акцій	Товариства	протягом	5	робочих	днів	 з	дати	отримання	відповідних	
коштів	Товариством,	але	не	пізніше	для,	що	передує	дню	початку	укладен-
ня	 договорів	 з	 першими	 власниками	 у	 процесі	 приватного	 розміщення	
	акцій.

Письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	видаєть-
ся	 особисто	 акціонеру	 (його	 уповноваженому	 представнику)	 під	 підпис.	
Якщо	акціонер	не	звернувся	до	Товариства	у	вищезазначений	термін,	то	
письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	надсилаєть-
ся	рекомендованим	поштовим	відправленням	на	адресу,	зазначену	у	заяві	
акціонера	про	придбання	акцій.

У	разі	відповідності	поданої	заяви	визначеним	вимогам,	а	також	за	умо-
ви	стовідсоткової	оплати	вартості	 акцій	протягом	строку	реалізації	 пере-
важного	 права	 (в	 період	 з	 11	 червня	 2018	 року	 по	 02	 липня	 2018	 року	
включно),	між	акціонером	та	Товариством	на	протязі	строку	першого	етапу	
укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками	 (з	 03	 липня	 2018	 року	 по	
23	липня	2018	року	включно)	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій	в	
трьох	примірниках	(по	одному	для	акціонера,	Товариства	та	депозитарної	
установи).	 Примірник	 договору,	 підписаний	 обома	 сторонами,	 видається	
акціонеру	 (представнику	 акціонера)	 особисто	 або	 надсилається	 поштою	
рекомендованим	листом.	Спосіб	отримання	примірнику	договору	акціонер	
зазначає	в	заяві	на	придбання	акцій	під	час	реалізації	переважного	права.

У	 разі	 відмови	 акціонера	 від	 укладання	 договору	 купівлі-продажу	 до-
даткових	акцій,	Товариство	повертає	сплачені	акціонером	під	час	реаліза-
ції	переважного	права	кошти	протягом	30	календарних	днів	після	дати	за-
кінчення	 першого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками.	
Акціонер	вважається	таким,	що	відмовився	від	укладання	договору	купівлі-
продажу	акцій,	якщо	протягом	першого	етапу	укладення	договорів	з	перши-
ми	власниками	він	(або	його	представник)	не	звернувся	до	Товариства	та	
не	уклав	(не	підписав)	відповідний	договір	з	Товариством.	Акції,	щодо	яких	
не	були	укладені	договори	купівлі-продажу	акцій	на	першому	етапі	укла-
дення	договорів	з	першими	власниками,	враховуються	у	кількість	акцій,	що	
не	реалізовані	протягом	першого	етапу	підлягають	реалізації	на	другому	
етапі.

На	другому	етапі	укладення	договорів	з	першими	власниками	(з	24	лип-
ня	2018	року	по	25	липня	2018	року	включно)	здійснюється	укладання	до-
говорів	на	придбання	акцій,	які	залишилися	нереалізованими	на	першому	
етапі,	з	акціонерами	Товариства	станом	на	26	квітня	2018	року.	

Для	придбання	акцій	на	другому	етапі	акціонерами	подаються	та	реє-
струються	Товариством	заяви,	в	яких	зазначається	кількість	акцій,	яку	за-
явник	планує	придбати	в	межах	загальної	 кількості	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі,	та	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій.

Оплата	вартості	акцій	здійснюється	відповідно	до	умов	приватного	роз-
міщення,	 в	повному	обсязі	 з	 24	липня	2018	року	по	25	липня	2018	року	
включно	шляхом	внесення	грошових	коштів	на	відповідний	рахунок	Това-
риства.

У	випадку	порушення	особою,	що	бажає	придбати	акції	на	другому	ета-
пі	укладення	договорів	з	першими	власниками,	термінів	та/або	умов	опла-
ти	акцій,	Товариство	повертає	зазначеній	особі	кошти	протягом	30	кален-
дарних	 днів	 після	 дати	 закінчення	 другого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	
першими	власниками.	Договір	купівлі-продажу	цінних	паперів	в	такому	разі	
вважається	розірваним,	а	акції,	щодо	придбання	яких	акціонером	була	по-
дана	заява,	вважаються	нерозміщеними.

Протягом	другого	етапу	укладення	договорів	з	першими	власниками	за-
яви	акціонерів	на	придбання	акцій	 задовольняються	у	порядку	 їх	надхо-
дження	та	реєстрації,	до	моменту	вичерпання	обсягу	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі.	Перевищення	запланованого	обсягу	розміщен-
ня	акцій	не	допускається.

Укладення	договорів	купівлі-продажу	акцій	здійснюється	за	місцезнахо-
дженням	Товариства:	Україна,	36028,	м.	Полтава,	вул.	Великотирнівська,	1.

Генеральний директор ПРАТ «ПОЛТАВА-АВТО»       Т.С. Мустафаєв

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ПОЛТАВА-АВТО»
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ПОВІдОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯдОК РЕАЛІЗАЦІї АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАжНОГО ПРАВА НА ПРИдБАННЯ АКЦІй дОдАТКОВОї ЕМІСІї

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-
АВТО», ідентифікаційний код – 05495466 (надалі – Товариство), місце-
знаходження	 якого:	 Україна,	 76492,	 м.	 Івано-Франківськ,	 с.	 Микитинці,	
вул.	 Юності,	 41А, повідомляє,	 що	 Загальними	 зборами	 акціонерів	
ПРАТ	«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»	11	квітня	2018	р.	прийнято	рішення	про	
збільшення	статутного	капіталу	Товариства	на	4	220	000,00	грн.	шляхом	
приватного	розміщення	додаткових	акцій	існуючої	номінальної	вартості	за	
рахунок	додаткових	внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, 
номінальна вартість:	422	000	шт.	простих	іменних	акцій	номінальною	вар-
тістю	 10,00	 (десять)	 гривень	 кожна.	 Привілейовані	 акції	 Товариством	 не	
випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщен-
ня:	4	220	000,00	грн.

Ціна розміщення акцій:	10,00	(десять	гривень	00	копійок)	гривень	за	
одну	акцію.

Форма існування акцій: бездокументарна.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, 

визначається	як	кількість	акцій,	пропорційна	частці	належних	йому	акцій	у	
загальній	кількості	акцій	Товариства	на	дату	прийняття	рішення	про	збіль-
шення	статутного	капіталу	(11.04.2018р.),	розрахована	від	загальної	кіль-
кості	акцій,	запропонованих	до	розміщення.	Якщо	розрахована	таким	чи-
ном	кількість	акцій	не	є	цілим	числом,	вона	округлюється	до	цілого	числа	в	
сторону	зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на при-
дбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Кожен	 акціонер	 Товариства,	 що	 є	 власником	 простих	 акцій	 на	 дату	
прий	няття	рішення	про	збільшення	статутного	капіталу	шляхом	приватного	
розміщення	акцій,	тобто	на	11	квітня	2018	року,	має	переважне	право	на	
придбання	акцій	додаткової	емісії	у	кількості,	пропорційній	частці	належних	
йому	простих	акцій	у	загальній	кількості	простих	акцій.

Переважне	право	акціонерів	Товариства	реалізується	в	строк	з	11	черв-
ня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно.

Акціонер,	який	має	намір	реалізувати	своє	переважне	право,	подає	на	
ім’я	 Генерального	 директора	 Товариства	 в	 установлений	 строк	 письмову	
заяву	про	придбання	акцій.	Заява	приймається	Товариством	не	пізніше	дня,	
що	передує	дню	початку	укладення	договорів	з	першими	власниками.	

У	заяві	акціонера	обов’язково	повинно	бути	зазначено	його	прізвище,	
ім’я,	 по	 батькові	 (найменування),	 місце	 проживання	 (місцезнаходження),	
паспортні	дані,	реєстраційний	код	облікової	картки	платника	податку	(код	
ЄДРПОУ),	номер	контактного	телефону,	кількість	акцій,	що	ним	придбава-
ються,	спосіб	отримання	примірника	договору	про	придбання	акцій.

Заява	 від	фізичної	 особи	 підписується	 особисто	 або	 уповноваженим	
представником	фізичної	особи.	У	разі	подання	заяви	представником	акціо-
нера,	до	заяви	обов’язково	додається	оригінал	або	нотаріально	засвідчена	
копія	довіреності,	що	підтверджує	повноваження	такого	представника.

Заява	від	імені	юридичної	особи	підписується	її	керівником	або	уповно-
важеною	особою	та	засвідчується	печаткою	юридичної	особи	(у	разі	наяв-
ності).	Разом	із	заявою	надається	копія	статуту	юридичної	особи,	засвідче-
на	 нотаріально.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 керівника	 юридичної	
особи	надається	засвідчене	такою	юридичною	особою	рішення	уповнова-
женого	 органу	 про	 призначення	 на	 посаду	 керівника	 юридичної	 особи-
акціонера	 Товариства.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 уповноваженої	
особи	надається	оригінал	або	засвідчена	юридичною	особою	копія	відпо-
відної	 довіреності.	Якщо	 статутом	юридичної	 особи	 повноваження	щодо	
придбання	акцій	належать	до	компетенції	інших	органів	юридичної	особи,	
до	заяви	додається	копія	такого	рішення,	засвідчена	юридичною	особою.

Заяви	акціонерів	приймаються	та	розглядаються	Товариством	в	робочі	
дні	в	період	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно	з	10:00	
до	16:00	год.	(перерва	на	обід	–	з	13:00	до	14:00	год.)	за	місцезнаходжен-
ням	 Товариства:	 Україна,	 76492,	 м.	 Івано-Франківськ,	 с.	 Микитинці,	
вул.	Юності,	41А,	каб.	№2.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	акціонерами	або	їх	пред-
ставниками	особисто,	реєструються	в	обліковому	журналі	та	розглядають-
ся	 відповідно	 до	 черговості	 їх	 надходження.	 При	 цьому	факт	 реєстрації	
заяви	засвідчується	особистим	підписом	акціонера	(представника	акціоне-
ра)	в	журналі.	У	випадку	якщо	заяви	на	придбання	додаткових	акцій	надані	
засобами	 поштового	 зв’язку,	 у	журналі,	 замість	 підпису	 акціонера	 (пред-
ставника	акціонера),	ставиться	відповідна	відмітка.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	не	в	межах	встановленого	
строку,	та/або	зміст	яких	не	відповідає	вимогам	законодавства,	розгляду	не	
підлягають	та	вважаються	такими,	що	не	були	подані.

Акціонери,	які	не	надали	заяви	на	придбання	акцій	протягом	строку	ре-
алізації	акціонерами	переважного	права	(з	11	червня	2018	року	по	02	липня	
2018	 року	 включно),	 вважаються	 такими,	 що	 відмовились	 від	 реалізації	
свого	переважного	права	на	придбання	акцій.

Кошти	в	оплату	за	акції	перераховуються	акціонерами	протягом	строку	
реалізації	 переважного	 права	 на	 придбання	 акцій	 додаткової	 емісії	 (в	
	період	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно)	після	подання	
до	Товариства	відповідної	заяви.	

Грошові	внески	в	оплату	за	акції	акціонери	здійснюють	у	гривнях.	Вне-
сення	коштів	здійснюється	в	розмірі	100%	вартості	акцій,	що	придбавають-
ся	 акціонерами,	 в	 безготівковій	формі	шляхом	 перерахування	 коштів	 на	
відповідний	рахунок	Товариства.

Реквізити	 для	 перерахування	 коштів	 акціонерами	 в	 оплату	 за	 акції:	
Одержувач:	 ПРАТ	 «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»,	 код	 ЄДРПОУ	 05495466,	
п/р	26005553408	в	АТ	«РАЙФФАЙЗЕН	БАНК	АВАЛЬ»,	МФО	380805,	при-
значення	платежу:	«Оплата	за	акції	ПРАТ	«ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»	до-
даткового	випуску,	без	ПДВ».

На	підставі	отриманих	від	акціонерів	письмових	заяв	про	придбання	ак-
цій	 та	 коштів	 у	 сумі	 вартості	 акцій,	що	ними	придбаваються,	Товариство	
видає	акціонерам	письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	
акцій	Товариства	протягом	5	робочих	днів	 з	дати	отримання	відповідних	
коштів	Товариством,	але	не	пізніше	для,	що	передує	дню	початку	укладен-
ня	договорів	з	першими	власниками	у	процесі	приватного	розміщення	ак-
цій.

Письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	видаєть-
ся	 особисто	 акціонеру	 (його	 уповноваженому	 представнику)	 під	 підпис.	
Якщо	акціонер	не	звернувся	до	Товариства	у	вищезазначений	термін,	то	
письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	надсилаєть-
ся	рекомендованим	поштовим	відправленням	на	адресу,	зазначену	у	заяві	
акціонера	про	придбання	акцій.

У	разі	відповідності	поданої	заяви	визначеним	вимогам,	а	також	за	умо-
ви	стовідсоткової	оплати	вартості	 акцій	протягом	строку	реалізації	 пере-
важного	 права	 (в	 період	 з	 11	 червня	 2018	 року	 по	 02	 липня	 2018	 року	
включно),	між	акціонером	та	Товариством	на	протязі	строку	першого	етапу	
укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками	 (з	 03	 липня	 2018	 року	 по	
23	липня	2018	року	включно)	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій	в	
трьох	примірниках	(по	одному	для	акціонера,	Товариства	та	депозитарної	
установи).	 Примірник	 договору,	 підписаний	 обома	 сторонами,	 видається	
акціонеру	 (представнику	 акціонера)	 особисто	 або	 надсилається	 поштою	
рекомендованим	листом.	Спосіб	отримання	примірнику	договору	акціонер	
зазначає	в	заяві	на	придбання	акцій	під	час	реалізації	переважного	права.

У	 разі	 відмови	 акціонера	 від	 укладання	 договору	 купівлі-продажу	 до-
даткових	акцій,	Товариство	повертає	сплачені	акціонером	під	час	реаліза-
ції	переважного	права	кошти	протягом	30	календарних	днів	після	дати	за-
кінчення	 першого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками.	
Акціонер	вважається	таким,	що	відмовився	від	укладання	договору	купівлі-
продажу	акцій,	якщо	протягом	першого	етапу	укладення	договорів	з	перши-
ми	власниками	він	(або	його	представник)	не	звернувся	до	Товариства	та	
не	уклав	(не	підписав)	відповідний	договір	з	Товариством.	Акції,	щодо	яких	
не	були	укладені	договори	купівлі-продажу	акцій	на	першому	етапі	укла-
дення	договорів	з	першими	власниками,	враховуються	у	кількість	акцій,	що	
не	реалізовані	протягом	першого	етапу	підлягають	реалізації	на	другому	
етапі.

На	другому	етапі	укладення	договорів	з	першими	власниками	(з	24	лип-
ня	2018	року	по	25	липня	2018	року	включно)	здійснюється	укладання	до-
говорів	на	придбання	акцій,	які	залишилися	нереалізованими	на	першому	
етапі,	з	акціонерами	Товариства	станом	на	11	квітня	2018	року.	

Для	придбання	акцій	на	другому	етапі	акціонерами	подаються	та	реє-
струються	Товариством	заяви,	в	яких	зазначається	кількість	акцій,	яку	за-
явник	планує	придбати	в	межах	загальної	 кількості	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі,	та	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій.

Оплата	вартості	акцій	здійснюється	відповідно	до	умов	приватного	роз-
міщення,	 в	повному	обсязі	 з	 24	липня	2018	року	по	25	липня	2018	року	
включно	шляхом	внесення	грошових	коштів	на	відповідний	рахунок	Това-
риства.

У	випадку	порушення	особою,	що	бажає	придбати	акції	на	другому	ета-
пі	укладення	договорів	з	першими	власниками,	термінів	та/або	умов	опла-
ти	акцій,	Товариство	повертає	зазначеній	особі	кошти	протягом	30	кален-
дарних	 днів	 після	 дати	 закінчення	 другого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	
першими	власниками.	Договір	купівлі-продажу	цінних	паперів	в	такому	разі	
вважається	розірваним,	а	акції,	щодо	придбання	яких	акціонером	була	по-
дана	заява,	вважаються	нерозміщеними.

Протягом	другого	етапу	укладення	договорів	з	першими	власниками	за-
яви	акціонерів	на	придбання	акцій	 задовольняються	у	порядку	 їх	надхо-
дження	та	реєстрації,	до	моменту	вичерпання	обсягу	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі.	Перевищення	запланованого	обсягу	розміщен-
ня	акцій	не	допускається.

Укладення	договорів	купівлі-продажу	акцій	здійснюється	за	місцезнахо-
дженням	 Товариства:	 Україна,	 76492,	 м.	 Івано-Франківськ,	 с.	 Микитинці,	
вул.	Юності,	41А,	каб.	№2.

Генеральний директор 
ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»  Сосновська Т.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО»
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ПОВІдОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯдОК РЕАЛІЗАЦІї АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАжНОГО ПРАВА НА ПРИдБАННЯ АКЦІй  

дОдАТКОВОї ЕМІСІї
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОдЕСА-АВТО», ідентифі-

каційний код – 03120420 (надалі – Товариство), місцезнаходження	якого:	
Україна,	67663,	Одеська	область,	Біляївський	район,	с.	Усатово,	Ленінград-
ське	 шосе,	 27-А, повідомляє,	 що	 Загальними	 зборами	 акціонерів	
ПРАТ	«ОДЕСА-АВТО»	03	квітня	2018	р.	прийнято	рішення	про	збільшення	
статутного	капіталу	Товариства	на	48	300	000,00	грн.	шляхом	приватного	
розміщення	додаткових	акцій	існуючої	номінальної	вартості	за	рахунок	до-
даткових	внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, 
номінальна вартість:	4	025	000	шт.	простих	 іменних	акцій	номінальною	
вартістю	 12,00	 (дванадцять)	 гривень	 кожна.	 Привілейовані	 акції	 Товари-
ством	не	випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщен-
ня:	48	300	000,00	грн.

Ціна розміщення акцій:	12,00	(дванадцять	гривень	00	копійок)	гривень	
за	одну	акцію.

Форма існування акцій: бездокументарна.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, 

визначається	як	кількість	акцій,	пропорційна	частці	належних	йому	акцій	у	
загальній	кількості	акцій	Товариства	на	дату	прийняття	рішення	про	збіль-
шення	статутного	капіталу	(03.04.2018р.),	розрахована	від	загальної	кіль-
кості	акцій,	запропонованих	до	розміщення.	Якщо	розрахована	таким	чи-
ном	кількість	акцій	не	є	цілим	числом,	вона	округлюється	до	цілого	числа	в	
сторону	зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на при-
дбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Кожен	 акціонер	 Товариства,	 що	 є	 власником	 простих	 акцій	 на	 дату	
прий	няття	рішення	про	збільшення	статутного	капіталу	шляхом	приватного	
розміщення	акцій,	тобто	на	03	квітня	2018	року,	має	переважне	право	на	
придбання	акцій	додаткової	емісії	у	кількості,	пропорційній	частці	належних	
йому	простих	акцій	у	загальній	кількості	простих	акцій.

Переважне	право	акціонерів	Товариства	реалізується	в	строк	з	11	черв-
ня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно.

Акціонер,	який	має	намір	реалізувати	своє	переважне	право,	подає	
на	ім’я	Генерального	директора	Товариства	в	установлений	строк	пись-
мову	заяву	про	придбання	акцій.	Заява	приймається	Товариством	не	піз-
ніше	дня,	що	передує	дню	початку	укладення	договорів	з	першими	влас-
никами.	

У	заяві	акціонера	обов’язково	повинно	бути	зазначено	його	прізвище,	
ім’я,	 по	 батькові	 (найменування),	 місце	 проживання	 (місцезнаходження),	
паспортні	дані,	реєстраційний	код	облікової	картки	платника	податку	(код	
ЄДРПОУ),	номер	контактного	телефону,	кількість	акцій,	що	ним	придбава-
ються,	спосіб	отримання	примірника	договору	про	придбання	акцій.

Заява	 від	фізичної	 особи	 підписується	 особисто	 або	 уповноваженим	
представником	фізичної	особи.	У	разі	подання	заяви	представником	акціо-
нера,	до	заяви	обов’язково	додається	оригінал	або	нотаріально	засвідчена	
копія	довіреності,	що	підтверджує	повноваження	такого	представника.

Заява	від	імені	юридичної	особи	підписується	її	керівником	або	уповно-
важеною	особою	та	засвідчується	печаткою	юридичної	особи	(у	разі	наяв-
ності).	Разом	із	заявою	надається	копія	статуту	юридичної	особи,	засвідче-
на	 нотаріально.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 керівника	 юридичної	
особи	надається	засвідчене	такою	юридичною	особою	рішення	уповнова-
женого	 органу	 про	 призначення	 на	 посаду	 керівника	 юридичної	 особи-
акціонера	 Товариства.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 уповноваженої	
особи	надається	оригінал	або	засвідчена	юридичною	особою	копія	відпо-
відної	 довіреності.	Якщо	 статутом	юридичної	 особи	 повноваження	щодо	
придбання	акцій	належать	до	компетенції	інших	органів	юридичної	особи,	
до	заяви	додається	копія	такого	рішення,	засвідчена	юридичною	особою.

Заяви	акціонерів	приймаються	та	розглядаються	Товариством	в	робочі	
дні	в	період	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно	з	10:00	
до	16:00	год.	(перерва	на	обід	–	з	13:00	до	14:00	год.)	за	місцезнаходжен-
ням	 Товариства:	 Україна,	 67663,	 Одеська	 область,	 Біляївський	 район,	
с.	Усатово,	Ленінградське	шосе,	27-А,	юридичний	відділ.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	акціонерами	або	їх	пред-
ставниками	особисто,	реєструються	в	обліковому	журналі	та	розглядають-
ся	 відповідно	 до	 черговості	 їх	 надходження.	 При	 цьому	факт	 реєстрації	
заяви	засвідчується	особистим	підписом	акціонера	(представника	акціоне-
ра)	в	журналі.	У	випадку	якщо	заяви	на	придбання	додаткових	акцій	надані	
засобами	 поштового	 зв’язку,	 у	журналі,	 замість	 підпису	 акціонера	 (пред-
ставника	акціонера),	ставиться	відповідна	відмітка.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	не	в	межах	встановленого	
строку,	та/або	зміст	яких	не	відповідає	вимогам	законодавства,	розгляду	не	
підлягають	та	вважаються	такими,	що	не	були	подані.

Акціонери,	які	не	надали	заяви	на	придбання	акцій	протягом	строку	ре-
алізації	акціонерами	переважного	права	(з	11	червня	2018	року	по	02	липня	

2018	 року	 включно),	 вважаються	 такими,	 що	 відмовились	 від	 реалізації	
свого	переважного	права	на	придбання	акцій.

Кошти	в	оплату	за	акції	перераховуються	акціонерами	протягом	строку	
реалізації	переважного	права	на	придбання	акцій	додаткової	емісії	(в	пері-
од	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно)	після	подання	до	
Товариства	відповідної	заяви.	

Грошові	внески	в	оплату	за	акції	акціонери	здійснюють	у	гривнях.	Вне-
сення	коштів	здійснюється	в	розмірі	100%	вартості	акцій,	що	придбавають-
ся	 акціонерами,	 в	 безготівковій	формі	шляхом	 перерахування	 коштів	 на	
відповідний	рахунок	Товариства.

Реквізити	 для	 перерахування	 коштів	 акціонерами	 в	 оплату	 за	 акції:	
Одержувач:	ПРАТ	«ОДЕСА-АВТО»,	код	ЄДРПОУ	03120420,	п/р	26004440437	
в	АТ	«РАЙФФАЙЗЕН	БАНК	АВАЛЬ»,	МФО	380805,	призначення	платежу:	
«Оплата	за	акції	ПРАТ	«ОДЕСА-АВТО»	додаткового	випуску,	без	ПДВ».

На	 підставі	 отриманих	 від	 акціонерів	 письмових	 заяв	 про	 придбання	
	акцій	та	коштів	у	сумі	вартості	акцій,	що	ними	придбаваються,	Товариство	
видає	акціонерам	письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	
акцій	Товариства	протягом	5	робочих	днів	 з	дати	отримання	відповідних	
коштів	Товариством,	але	не	пізніше	для,	що	передує	дню	початку	укладен-
ня	 договорів	 з	 першими	 власниками	 у	 процесі	 приватного	 розміщення	
	акцій.

Письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	видаєть-
ся	 особисто	 акціонеру	 (його	 уповноваженому	 представнику)	 під	 підпис.	
Якщо	акціонер	не	звернувся	до	Товариства	у	вищезазначений	термін,	то	
письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	надсилаєть-
ся	рекомендованим	поштовим	відправленням	на	адресу,	зазначену	у	заяві	
акціонера	про	придбання	акцій.

У	разі	відповідності	поданої	заяви	визначеним	вимогам,	а	також	за	умо-
ви	стовідсоткової	оплати	вартості	 акцій	протягом	строку	реалізації	 пере-
важного	 права	 (в	 період	 з	 11	 червня	 2018	 року	 по	 02	 липня	 2018	 року	
включно),	між	акціонером	та	Товариством	на	протязі	строку	першого	етапу	
укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками	 (з	 03	 липня	 2018	 року	 по	
23	липня	2018	року	включно)	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій	в	
трьох	примірниках	(по	одному	для	акціонера,	Товариства	та	депозитарної	
установи).	 Примірник	 договору,	 підписаний	 обома	 сторонами,	 видається	
акціонеру	 (представнику	 акціонера)	 особисто	 або	 надсилається	 поштою	
рекомендованим	листом.	Спосіб	отримання	примірнику	договору	акціонер	
зазначає	в	заяві	на	придбання	акцій	під	час	реалізації	переважного	права.

У	 разі	 відмови	 акціонера	 від	 укладання	 договору	 купівлі-продажу	 до-
даткових	акцій,	Товариство	повертає	сплачені	акціонером	під	час	реаліза-
ції	переважного	права	кошти	протягом	30	календарних	днів	після	дати	за-
кінчення	 першого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками.	
Акціонер	вважається	таким,	що	відмовився	від	укладання	договору	купівлі-
продажу	акцій,	якщо	протягом	першого	етапу	укладення	договорів	з	перши-
ми	власниками	він	(або	його	представник)	не	звернувся	до	Товариства	та	
не	уклав	(не	підписав)	відповідний	договір	з	Товариством.	Акції,	щодо	яких	
не	були	укладені	договори	купівлі-продажу	акцій	на	першому	етапі	укла-
дення	договорів	з	першими	власниками,	враховуються	у	кількість	акцій,	що	
не	реалізовані	протягом	першого	етапу	підлягають	реалізації	на	другому	
етапі.

На	другому	етапі	укладення	договорів	з	першими	власниками	(з	24	лип-
ня	2018	року	по	25	липня	2018	року	включно)	здійснюється	укладання	до-
говорів	на	придбання	акцій,	які	залишилися	нереалізованими	на	першому	
етапі,	з	акціонерами	Товариства	станом	на	03	квітня	2018	року.	

Для	придбання	акцій	на	другому	етапі	акціонерами	подаються	та	реє-
струються	Товариством	заяви,	в	яких	зазначається	кількість	акцій,	яку	за-
явник	планує	придбати	в	межах	загальної	 кількості	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі,	та	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій.

Оплата	вартості	акцій	здійснюється	відповідно	до	умов	приватного	роз-
міщення,	 в	повному	обсязі	 з	 24	липня	2018	року	по	25	липня	2018	року	
включно	шляхом	внесення	грошових	коштів	на	відповідний	рахунок	Това-
риства.

У	випадку	порушення	особою,	що	бажає	придбати	акції	на	другому	ета-
пі	укладення	договорів	з	першими	власниками,	термінів	та/або	умов	опла-
ти	акцій,	Товариство	повертає	зазначеній	особі	кошти	протягом	30	кален-
дарних	 днів	 після	 дати	 закінчення	 другого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	
першими	власниками.	Договір	купівлі-продажу	цінних	паперів	в	такому	разі	
вважається	розірваним,	а	акції,	щодо	придбання	яких	акціонером	була	по-
дана	заява,	вважаються	нерозміщеними.

Протягом	другого	етапу	укладення	договорів	з	першими	власниками	за-
яви	акціонерів	на	придбання	акцій	 задовольняються	у	порядку	 їх	надхо-
дження	та	реєстрації,	до	моменту	вичерпання	обсягу	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі.	Перевищення	запланованого	обсягу	розміщен-
ня	акцій	не	допускається.

Укладення	договорів	купівлі-продажу	акцій	здійснюється	за	місцезнахо-
дженням	Товариства:	Україна,	67663,	Одеська	область,	Біляївський	район,	
с.	Усатово,	Ленінградське	шосе,	27-А,	юридичний	відділ.

Генеральний директор ПРАТ «ОдЕСА-АВТО»           Залуцький А.С.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОдЕСА-АВТО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №103, 1 червня 2018 р. 
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ПОВІдОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯдОК РЕАЛІЗАЦІї АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАжНОГО ПРАВА НА ПРИдБАННЯ АКЦІй  

дОдАТКОВОї ЕМІСІї
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО», ідентифі-

каційний код – 03112900 (надалі – Товариство), місцезнаходження	якого:	
Україна,	73034,	м.	Херсон,	Миколаївське	шосе,	5	км, повідомляє,	що	За-
гальними	зборами	акціонерів	ПРАТ	«ХЕРСОН-АВТО»	13	квітня	2018	р.	при-
йнято	 рішення	 про	 збільшення	 статутного	 капіталу	 Товариства	 на	
8	220	000,00	грн.	шляхом	приватного	розміщення	додаткових	акцій	існую-
чої	номінальної	вартості	за	рахунок	додаткових	внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, 
номінальна вартість:	822	000	шт.	простих	іменних	акцій	номінальною	вар-
тістю	 10,00	 (десять)	 гривень	 кожна.	 Привілейовані	 акції	 Товариством	 не	
випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщен-
ня:	8	220	000,00	грн.	

Ціна розміщення акцій:	10,00	(десять	гривень	00	копійок)	гривень	за	
одну	акцію.

Форма існування акцій: бездокументарна.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, 

визначається	як	кількість	акцій,	пропорційна	частці	належних	йому	акцій	у	
загальній	кількості	акцій	Товариства	на	дату	прийняття	рішення	про	збіль-
шення	статутного	капіталу	(13.04.2018р.),	розрахована	від	загальної	кіль-
кості	акцій,	запропонованих	до	розміщення.	Якщо	розрахована	таким	чи-
ном	кількість	акцій	не	є	цілим	числом,	вона	округлюється	до	цілого	числа	в	
сторону	зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на при-
дбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Кожен	 акціонер	 Товариства,	 що	 є	 власником	 простих	 акцій	 на	 дату	
прий	няття	рішення	про	збільшення	статутного	капіталу	шляхом	приватного	
розміщення	акцій,	тобто	на	13	квітня	2018	року,	має	переважне	право	на	
придбання	акцій	додаткової	емісії	у	кількості,	пропорційній	частці	належних	
йому	простих	акцій	у	загальній	кількості	простих	акцій.

Переважне	право	акціонерів	Товариства	реалізується	в	строк	з	11	черв-
ня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно.

Акціонер,	який	має	намір	реалізувати	своє	переважне	право,	подає	
на	ім’я	Генерального	директора	Товариства	в	установлений	строк	пись-
мову	заяву	про	придбання	акцій.	Заява	приймається	Товариством	не	піз-
ніше	дня,	що	передує	дню	початку	укладення	договорів	з	першими	влас-
никами.	

У	заяві	акціонера	обов’язково	повинно	бути	зазначено	його	прізвище,	
ім’я,	 по	 батькові	 (найменування),	 місце	 проживання	 (місцезнаходження),	
паспортні	дані,	реєстраційний	код	облікової	картки	платника	податку	(код	
ЄДРПОУ),	номер	контактного	телефону,	кількість	акцій,	що	ним	придбава-
ються,	спосіб	отримання	примірника	договору	про	придбання	акцій.

Заява	 від	фізичної	 особи	 підписується	 особисто	 або	 уповноваженим	
представником	фізичної	особи.	У	разі	подання	заяви	представником	акціо-
нера,	до	заяви	обов’язково	додається	оригінал	або	нотаріально	засвідчена	
копія	довіреності,	що	підтверджує	повноваження	такого	представника.

Заява	від	імені	юридичної	особи	підписується	її	керівником	або	уповно-
важеною	особою	та	засвідчується	печаткою	юридичної	особи	(у	разі	наяв-
ності).	Разом	із	заявою	надається	копія	статуту	юридичної	особи,	засвідче-
на	 нотаріально.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 керівника	 юридичної	
особи	надається	засвідчене	такою	юридичною	особою	рішення	уповнова-
женого	 органу	 про	 призначення	 на	 посаду	 керівника	 юридичної	 особи-
акціонера	 Товариства.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 уповноваженої	
особи	надається	оригінал	або	засвідчена	юридичною	особою	копія	відпо-
відної	 довіреності.	Якщо	 статутом	юридичної	 особи	 повноваження	щодо	
придбання	акцій	належать	до	компетенції	інших	органів	юридичної	особи,	
до	заяви	додається	копія	такого	рішення,	засвідчена	юридичною	особою.

Заяви	акціонерів	приймаються	та	розглядаються	Товариством	в	робочі	
дні	в	період	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно	з	10:00	
до	16:00	год.	(перерва	на	обід	–	з	13:00	до	14:00	год.)	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	Україна,	73034,	м.	Херсон,	Миколаївське	шосе,	5	км.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	акціонерами	або	їх	пред-
ставниками	особисто,	реєструються	в	обліковому	журналі	та	розглядають-
ся	 відповідно	 до	 черговості	 їх	 надходження.	 При	 цьому	факт	 реєстрації	
заяви	засвідчується	особистим	підписом	акціонера	(представника	акціоне-
ра)	в	журналі.	У	випадку	якщо	заяви	на	придбання	додаткових	акцій	надані	
засобами	 поштового	 зв’язку,	 у	журналі,	 замість	 підпису	 акціонера	 (пред-
ставника	акціонера),	ставиться	відповідна	відмітка.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	не	в	межах	встановленого	
строку,	та/або	зміст	яких	не	відповідає	вимогам	законодавства,	розгляду	не	
підлягають	та	вважаються	такими,	що	не	були	подані.

Акціонери,	які	не	надали	заяви	на	придбання	акцій	протягом	строку	ре-
алізації	акціонерами	переважного	права	(з	11	червня	2018	року	по	02	липня	
2018	 року	 включно),	 вважаються	 такими,	 що	 відмовились	 від	 реалізації	
свого	переважного	права	на	придбання	акцій.

Кошти	в	оплату	за	акції	перераховуються	акціонерами	протягом	строку	
реалізації	переважного	права	на	придбання	акцій	додаткової	емісії	(в	пері-
од	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно)	після	подання	до	
Товариства	відповідної	заяви.	

Грошові	внески	в	оплату	за	акції	акціонери	здійснюють	у	гривнях.	Вне-
сення	коштів	здійснюється	в	розмірі	100%	вартості	акцій,	що	придбавають-
ся	 акціонерами,	 в	 безготівковій	формі	шляхом	 перерахування	 коштів	 на	
відповідний	рахунок	Товариства.

Реквізити	 для	 перерахування	 коштів	 акціонерами	 в	 оплату	 за	 акції:	
Одержувач:	 ПРАТ	 «ХЕРСОН-АВТО»,	 код	 ЄДРПОУ	 03112900,	 п/р	
26007552872	в	АТ	«РАЙФФАЙЗЕН	БАНК	АВАЛЬ»,	МФО	380805,	призна-
чення	платежу:	«Оплата	за	акції	ПРАТ	«ХЕРСОН-АВТО»	додаткового	ви-
пуску,	без	ПДВ».

На	підставі	отриманих	від	акціонерів	письмових	заяв	про	придбання	
акцій	та	коштів	у	сумі	вартості	акцій,	що	ними	придбаваються,	Товариство	
видає	акціонерам	письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількос-
ті	акцій	Товариства	протягом	5	робочих	днів	з	дати	отримання	відповідних	
коштів	Товариством,	але	не	пізніше	для,	що	передує	дню	початку	укла-
дення	договорів	з	першими	власниками	у	процесі	приватного	розміщення	
акцій.

Письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	видаєть-
ся	 особисто	 акціонеру	 (його	 уповноваженому	 представнику)	 під	 підпис.	
Якщо	акціонер	не	звернувся	до	Товариства	у	вищезазначений	термін,	то	
письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	надсилаєть-
ся	рекомендованим	поштовим	відправленням	на	адресу,	зазначену	у	заяві	
акціонера	про	придбання	акцій.

У	 разі	 відповідності	 поданої	 заяви	 визначеним	 вимогам,	 а	 також	 за	
умови	стовідсоткової	оплати	вартості	акцій	протягом	строку	реалізації	пе-
реважного	права	(в	період	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	
включно),	між	акціонером	та	Товариством	на	протязі	строку	першого	ета-
пу	укладення	договорів	з	першими	власниками	(з	03	липня	2018	року	по	
23	липня	2018	року	включно)	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій	в	
трьох	примірниках	(по	одному	для	акціонера,	Товариства	та	депозитарної	
установи).	Примірник	договору,	підписаний	обома	сторонами,	видається	
акціонеру	(представнику	акціонера)	особисто	або	надсилається	поштою	
рекомендованим	листом.	Спосіб	 отримання	примірнику	договору	акціо-
нер	зазначає	в	заяві	на	придбання	акцій	під	час	реалізації	переважного	
права.

У	 разі	 відмови	 акціонера	 від	 укладання	 договору	 купівлі-продажу	 до-
даткових	акцій,	Товариство	повертає	сплачені	акціонером	під	час	реаліза-
ції	переважного	права	кошти	протягом	30	календарних	днів	після	дати	за-
кінчення	 першого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками.	
Акціонер	вважається	таким,	що	відмовився	від	укладання	договору	купівлі-
продажу	акцій,	якщо	протягом	першого	етапу	укладення	договорів	з	перши-
ми	власниками	він	(або	його	представник)	не	звернувся	до	Товариства	та	
не	уклав	(не	підписав)	відповідний	договір	з	Товариством.	Акції,	щодо	яких	
не	були	укладені	договори	купівлі-продажу	акцій	на	першому	етапі	укла-
дення	договорів	з	першими	власниками,	враховуються	у	кількість	акцій,	що	
не	реалізовані	протягом	першого	етапу	підлягають	реалізації	на	другому	
етапі.

На	другому	етапі	укладення	договорів	з	першими	власниками	(з	24	лип-
ня	2018	року	по	25	липня	2018	року	включно)	здійснюється	укладання	до-
говорів	на	придбання	акцій,	які	залишилися	нереалізованими	на	першому	
етапі,	з	акціонерами	Товариства	станом	на	13	квітня	2018	року.	

Для	придбання	акцій	на	другому	етапі	акціонерами	подаються	та	реє-
струються	Товариством	заяви,	в	яких	зазначається	кількість	акцій,	яку	за-
явник	планує	придбати	в	межах	загальної	 кількості	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі,	та	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій.

Оплата	вартості	акцій	здійснюється	відповідно	до	умов	приватного	роз-
міщення,	 в	повному	обсязі	 з	 24	липня	2018	року	по	25	липня	2018	року	
включно	шляхом	внесення	грошових	коштів	на	відповідний	рахунок	Това-
риства.

У	випадку	порушення	особою,	що	бажає	придбати	акції	на	другому	ета-
пі	укладення	договорів	з	першими	власниками,	термінів	та/або	умов	опла-
ти	акцій,	Товариство	повертає	зазначеній	особі	кошти	протягом	30	кален-
дарних	 днів	 після	 дати	 закінчення	 другого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	
першими	власниками.	Договір	купівлі-продажу	цінних	паперів	в	такому	разі	
вважається	розірваним,	а	акції,	щодо	придбання	яких	акціонером	була	по-
дана	заява,	вважаються	нерозміщеними.

Протягом	другого	етапу	укладення	договорів	з	першими	власниками	за-
яви	акціонерів	на	придбання	акцій	 задовольняються	у	порядку	 їх	надхо-
дження	та	реєстрації,	до	моменту	вичерпання	обсягу	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі.	Перевищення	запланованого	обсягу	розміщен-
ня	акцій	не	допускається.

Укладення	договорів	купівлі-продажу	акцій	здійснюється	за	місцезнахо-
дженням	Товариства:	Україна,	73034,	м.	Херсон,	Миколаївське	шосе,	5	км.

Генеральний директор 
ПРАТ «ХЕРСОН-АВТО» В.В. Зеньков

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОН-АВТО»
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ПОВІдОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯдОК РЕАЛІЗАЦІї АКЦІОНЕРАМИ
ПЕРЕВАжНОГО ПРАВА НА ПРИдБАННЯ АКЦІй  

дОдАТКОВОї ЕМІСІї
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО», ідентифіка-

ційний код – 03120443 (надалі – Товариство), місцезнаходження	якого:	
Україна,	40002,	м.	Суми,	вул.	Роменська,	98, повідомляє,	що	Загальними	
зборами	акціонерів	ПРАТ	«СУМИ-АВТО»	11	квітня	2018	р.	прийнято	рішен-
ня	 про	 збільшення	 статутного	 капіталу	 Товариства	 на	 3	 630	 000,00	 грн.	
шляхом	 приватного	 розміщення	 додаткових	 акцій	 існуючої	 номінальної	
вартості	за	рахунок	додаткових	внесків.

Загальна кількість акцій, що пропонується до розміщення, їх тип, 
номінальна вартість:	363	000	шт.	простих	іменних	акцій	номінальною	вар-
тістю	 10,00	 (десять)	 гривень	 кожна.	 Привілейовані	 акції	 Товариством	 не	
випускаються.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачені до розміщен-
ня:	3	630	000,00	грн.	

Ціна розміщення акцій:	10,00	(десять	гривень	00	копійок)	гривень	за	
одну	акцію.

Форма існування акцій: бездокументарна.
Кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право, 

визначається	як	кількість	акцій,	пропорційна	частці	належних	йому	акцій	у	
загальній	кількості	акцій	Товариства	на	дату	прийняття	рішення	про	збіль-
шення	статутного	капіталу	(11.04.2018р.),	розрахована	від	загальної	кіль-
кості	акцій,	запропонованих	до	розміщення.	Якщо	розрахована	таким	чи-
ном	кількість	акцій	не	є	цілим	числом,	вона	округлюється	до	цілого	числа	в	
сторону	зменшення.

Строк і порядок реалізації акціонерами переважного права на при-
дбання акцій, що пропонуються до розміщення:

Кожен	 акціонер	 Товариства,	 що	 є	 власником	 простих	 акцій	 на	 дату	
прий	няття	рішення	про	збільшення	статутного	капіталу	шляхом	приватного	
розміщення	акцій,	тобто	на	11	квітня	2018	року,	має	переважне	право	на	
придбання	акцій	додаткової	емісії	у	кількості,	пропорційній	частці	належних	
йому	простих	акцій	у	загальній	кількості	простих	акцій.

Переважне	право	акціонерів	Товариства	реалізується	в	строк	з	11	черв-
ня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно.

Акціонер,	який	має	намір	реалізувати	своє	переважне	право,	подає	
на	ім’я	Генерального	директора	Товариства	в	установлений	строк	пись-
мову	заяву	про	придбання	акцій.	Заява	приймається	Товариством	не	піз-
ніше	дня,	що	передує	дню	початку	укладення	договорів	з	першими	влас-
никами.	

У	заяві	акціонера	обов’язково	повинно	бути	зазначено	його	прізвище,	
ім’я,	 по	 батькові	 (найменування),	 місце	 проживання	 (місцезнаходження),	
паспортні	дані,	реєстраційний	код	облікової	картки	платника	податку	(код	
ЄДРПОУ),	номер	контактного	телефону,	кількість	акцій,	що	ним	придбава-
ються,	спосіб	отримання	примірника	договору	про	придбання	акцій.

Заява	 від	фізичної	 особи	 підписується	 особисто	 або	 уповноваженим	
представником	фізичної	особи.	У	разі	подання	заяви	представником	акціо-
нера,	до	заяви	обов’язково	додається	оригінал	або	нотаріально	засвідчена	
копія	довіреності,	що	підтверджує	повноваження	такого	представника.

Заява	від	імені	юридичної	особи	підписується	її	керівником	або	уповно-
важеною	особою	та	засвідчується	печаткою	юридичної	особи	(у	разі	наяв-
ності).	Разом	із	заявою	надається	копія	статуту	юридичної	особи,	засвідче-
на	 нотаріально.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 керівника	 юридичної	
особи	надається	засвідчене	такою	юридичною	особою	рішення	уповнова-
женого	 органу	 про	 призначення	 на	 посаду	 керівника	 юридичної	 особи-
акціонера	 Товариства.	 Для	 підтвердження	 повноважень	 уповноваженої	
особи	надається	оригінал	або	засвідчена	юридичною	особою	копія	відпо-
відної	 довіреності.	Якщо	 статутом	юридичної	 особи	 повноваження	щодо	
придбання	акцій	належать	до	компетенції	інших	органів	юридичної	особи,	
до	заяви	додається	копія	такого	рішення,	засвідчена	юридичною	особою.

Заяви	акціонерів	приймаються	та	розглядаються	Товариством	в	робочі	
дні	в	період	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно	з	10:00	
до	16:00	год.	(перерва	на	обід	–	з	13:00	до	14:00	год.)	за	місцезнаходжен-
ням	Товариства:	Україна,	40002,	м.	Суми,	вул.	Роменська,	98.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	акціонерами	або	їх	пред-
ставниками	особисто,	реєструються	в	обліковому	журналі	та	розглядають-
ся	 відповідно	 до	 черговості	 їх	 надходження.	 При	 цьому	факт	 реєстрації	
заяви	засвідчується	особистим	підписом	акціонера	(представника	акціоне-
ра)	в	журналі.	У	випадку	якщо	заяви	на	придбання	додаткових	акцій	надані	
засобами	 поштового	 зв’язку,	 у	журналі,	 замість	 підпису	 акціонера	 (пред-
ставника	акціонера),	ставиться	відповідна	відмітка.

Заяви	на	придбання	додаткових	акцій,	надані	не	в	межах	встановленого	
строку,	та/або	зміст	яких	не	відповідає	вимогам	законодавства,	розгляду	не	
підлягають	та	вважаються	такими,	що	не	були	подані.

Акціонери,	які	не	надали	заяви	на	придбання	акцій	протягом	строку	ре-
алізації	акціонерами	переважного	права	(з	11	червня	2018	року	по	02	липня	
2018	 року	 включно),	 вважаються	 такими,	 що	 відмовились	 від	 реалізації	

свого	переважного	права	на	придбання	акцій.
Кошти	в	оплату	за	акції	перераховуються	акціонерами	протягом	строку	

реалізації	переважного	права	на	придбання	акцій	додаткової	емісії	(в	пері-
од	з	11	червня	2018	року	по	02	липня	2018	року	включно)	після	подання	до	
Товариства	відповідної	заяви.	

Грошові	внески	в	оплату	за	акції	акціонери	здійснюють	у	гривнях.	Вне-
сення	коштів	здійснюється	в	розмірі	100%	вартості	акцій,	що	придбавають-
ся	 акціонерами,	 в	 безготівковій	формі	шляхом	 перерахування	 коштів	 на	
відповідний	рахунок	Товариства.

Реквізити	 для	 перерахування	 коштів	 акціонерами	 в	 оплату	 за	 акції:	
Одержувач:	ПРАТ	«СУМИ-АВТО»,	код	ЄДРПОУ	03120443,	п/р	26003552661	
в	АТ	«РАЙФФАЙЗЕН	БАНК	АВАЛЬ»,	МФО	380805,	призначення	платежу:	
«Оплата	за	акції	ПРАТ	«СУМИ-АВТО»	додаткового	випуску,	без	ПДВ».

На	 підставі	 отриманих	 від	 акціонерів	 письмових	 заяв	 про	 придбання	
	акцій	та	коштів	у	сумі	вартості	акцій,	що	ними	придбаваються,	Товариство	
видає	акціонерам	письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	
акцій	Товариства	протягом	5	робочих	днів	 з	дати	отримання	відповідних	
коштів	Товариством,	але	не	пізніше	для,	що	передує	дню	початку	укладен-
ня	 договорів	 з	 першими	 власниками	 у	 процесі	 приватного	 розміщення	
	акцій.

Письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	видаєть-
ся	 особисто	 акціонеру	 (його	 уповноваженому	 представнику)	 під	 підпис.	
Якщо	акціонер	не	звернувся	до	Товариства	у	вищезазначений	термін,	то	
письмове	зобов’язання	про	продаж	відповідної	кількості	акцій	надсилаєть-
ся	рекомендованим	поштовим	відправленням	на	адресу,	зазначену	у	заяві	
акціонера	про	придбання	акцій.

У	разі	відповідності	поданої	заяви	визначеним	вимогам,	а	також	за	умо-
ви	стовідсоткової	оплати	вартості	 акцій	протягом	строку	реалізації	 пере-
важного	 права	 (в	 період	 з	 11	 червня	 2018	 року	 по	 02	 липня	 2018	 року	
включно),	між	акціонером	та	Товариством	на	протязі	строку	першого	етапу	
укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками	 (з	 03	 липня	 2018	 року	 по	
23	липня	2018	року	включно)	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій	в	
трьох	примірниках	(по	одному	для	акціонера,	Товариства	та	депозитарної	
установи).	 Примірник	 договору,	 підписаний	 обома	 сторонами,	 видається	
акціонеру	 (представнику	 акціонера)	 особисто	 або	 надсилається	 поштою	
рекомендованим	листом.	Спосіб	отримання	примірнику	договору	акціонер	
зазначає	в	заяві	на	придбання	акцій	під	час	реалізації	переважного	права.

У	 разі	 відмови	 акціонера	 від	 укладання	 договору	 купівлі-продажу	 до-
даткових	акцій,	Товариство	повертає	сплачені	акціонером	під	час	реаліза-
ції	переважного	права	кошти	протягом	30	календарних	днів	після	дати	за-
кінчення	 першого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	 першими	 власниками.	
Акціонер	вважається	таким,	що	відмовився	від	укладання	договору	купівлі-
продажу	акцій,	якщо	протягом	першого	етапу	укладення	договорів	з	перши-
ми	власниками	він	(або	його	представник)	не	звернувся	до	Товариства	та	
не	уклав	(не	підписав)	відповідний	договір	з	Товариством.	Акції,	щодо	яких	
не	були	укладені	договори	купівлі-продажу	акцій	на	першому	етапі	укла-
дення	договорів	з	першими	власниками,	враховуються	у	кількість	акцій,	що	
не	реалізовані	протягом	першого	етапу	підлягають	реалізації	на	другому	
етапі.

На	другому	етапі	укладення	договорів	з	першими	власниками	(з	24	лип-
ня	2018	року	по	25	липня	2018	року	включно)	здійснюється	укладання	до-
говорів	на	придбання	акцій,	які	залишилися	нереалізованими	на	першому	
етапі,	з	акціонерами	Товариства	станом	на	11	квітня	2018	року.	

Для	придбання	акцій	на	другому	етапі	акціонерами	подаються	та	реє-
струються	Товариством	заяви,	в	яких	зазначається	кількість	акцій,	яку	за-
явник	планує	придбати	в	межах	загальної	 кількості	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі,	та	укладається	договір	купівлі-продажу	акцій.

Оплата	вартості	акцій	здійснюється	відповідно	до	умов	приватного	роз-
міщення,	 в	повному	обсязі	 з	 24	липня	2018	року	по	25	липня	2018	року	
включно	шляхом	внесення	грошових	коштів	на	відповідний	рахунок	Това-
риства.

У	випадку	порушення	особою,	що	бажає	придбати	акції	на	другому	ета-
пі	укладення	договорів	з	першими	власниками,	термінів	та/або	умов	опла-
ти	акцій,	Товариство	повертає	зазначеній	особі	кошти	протягом	30	кален-
дарних	 днів	 після	 дати	 закінчення	 другого	 етапу	 укладення	 договорів	 з	
першими	власниками.	Договір	купівлі-продажу	цінних	паперів	в	такому	разі	
вважається	розірваним,	а	акції,	щодо	придбання	яких	акціонером	була	по-
дана	заява,	вважаються	нерозміщеними.

Протягом	другого	етапу	укладення	договорів	з	першими	власниками	за-
яви	акціонерів	на	придбання	акцій	 задовольняються	у	порядку	 їх	надхо-
дження	та	реєстрації,	до	моменту	вичерпання	обсягу	акцій,	що	підлягають	
реалізації	на	другому	етапі.	Перевищення	запланованого	обсягу	розміщен-
ня	акцій	не	допускається.

Укладення	договорів	купівлі-продажу	акцій	здійснюється	за	місцезнахо-
дженням	Товариства:	Україна,	40002,	м.	Суми,	вул.	Роменська,	98.

Генеральний директор 
ПРАТ «СУМИ-АВТО»  С.Я. дворський

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУМИ-АВТО»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПрАТ «Артсервіс»
I. Загальні відомості 

1.Повне	найменування	емітента:	Приватне	акцiонерне	товариство	
«Артсервiс»

2	Код	за	ЄДРПОУ:	20836479
3.	Місцезнаходження:	79018,	м.Львiв,	вул.Антоновича,	47
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(032)	296-76-76	(032)	296-7676
5.	Електронна	поштова	адреса:	box@artservice.lviv.net	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	artservice.lviv.net	
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	прийняття	рішення	про	

виплату	дивідендів.

II. Текст повідомлення
30.05.2018	р.	 позачерговими	 загальними	 зборами	 акціонерів	

ПрАТ	«Артсервіс»	 принято	 рiщення	 про	 виплату	 дивiдендiв.	 Дата	
складення	перелiку	осiб,	якi	мають	право	на	отримання	дивiдендiв	-	
31.05.2018.	 Розмiр	 дивiдендiв,	що	 пiдлягають	 виплатi	 вiдповiдно	 до	
рiшення	 загальних	 зборiв	 (грн.)	 -	 100	 000,00	 грн.	 Строк	 виплати	
дивiдендiв	-	один	мiсяць.	Спосiб	виплати	дивiдендiв-	безпосередньо	
акцiонерам.	Порядок	 виплати	 дивiдендiв	 -	 виплата	 всiєї	 суми	
дивiдендiв	в	повному	обсязi.

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

що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідаль-
ність	 згідно	 із	 законодавством.	Голова	 правлiння	 Самокіш	 С.В.	
01.06.2018	р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРТСЕРВIС»

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

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

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

газопостачанню та газифiкацiї 
"Чернiгiвгаз"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 03358104
3.	Місцезнаходження 14021	м.Чернiгiв	Любецька	,68
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0462	644090	0462	644090
5.	Електронна	поштова	адреса liudmyla.cherninska@cngas.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	викорис-
товується	емітентом	для	
розкриття	інформації

www.stocmarket.gov.ua

7.	Вид	особливої	інформації внесення	змін	до	складу	посадових	
осіб	товариства

II. Текст повідомлення
31	травня	2018	року	на	засiданнi	Наглядової	ради	,	протокол	№31/05-

2018	прийнято	рiшення	про	обрання	членом	правлiння	Чеберяка	Дмитра	
Iвановича	 термiном	до	 30	 червня	 2019	 року,	 судимостi	 не	має,	 частки	 у	
статутному	фондi	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.	Найменування	посади Ярова	Алла	Артурiвна
голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.05.31
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї “чЕРНIГIВГАЗ”

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 

"АЛЬПАРІ БАНК"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 38377143
3.	Місцезнаходження 01033	м.	Київ	 

вул.	Тарасівська,	буд.19
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

/044/364-73-70	/044/364-73-70

5.	Електронна	поштова	адреса o.ushakova@alpari-bank.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

http://bankalpari.com/zvitnist/

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
Зміст	інформації:	Рішення	про	припинення	повноважень	31.05.2018	Го-

лови	Наглядової	ради	Ланового	В.Т.	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	
не	надав)	прийнято	єдиним	учасником	АТ	«АЛЬПАРІ	БАНК»	від	25.05.2018	
протокол	№5/2018,	у	зв’язку	із	–	рішенням	єдиного	акціонера.	Володіє	па-
кетом	акцій	у	розмірі	0%.	Володіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітента	
0%.	Обґрунтування	змін	у	персональному	складі	–	рішення	єдиного	акціо-
нера.	 Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	 злочини	 немає.	
Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	з	12.12.2017.

Зміст	 інформації:Рішення	 про	 припинення	 повноважень	 31.05.2018	
члена	Наглядової	ради	Мохамед	Алі	Саід	Алхиялі	Алмхейрі	(Mohamed	Ali	
Saeed	Alkheyaili	Almheiri)	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надав)	
прийнято	єдиним	учасником	АТ	«АЛЬПАРІ	БАНК»	від	25.05.2018	протокол	
№5/2018,	у	зв’язку	із	–	рішенням	єдиного	акціонера.	Володіє	пакетом	акцій	
у	розмірі	0%.	Володіє	часткою	в	статутному	капіталі	емітента	0%.	Обґрун-
тування	змін	у	персональному	складі	–	рішення	єдиного	акціонера.	Непо-

гашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	немає.	Строк,	протя-
гом	якого	особа	перебувала	на	посаді:	з	26.01.2018.

Зміст	інформації:	Рішення	про	обрання	з	01.06.2018	Голови	Наглядової	
ради	Ющенка	В.А.	 (згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надав)	при-
йнято	 єдиним	 учасником	 АТ	 «АЛЬПАРІ	 БАНК»	 від	 25.05.2018	 протокол	
№5/2018	із	строком	повноваження	1	рік,	у	зв’язку	із	-	рішенням	єдиного	ак-
ціонера.	Володіє	пакетом	акцій	у	розмірі	0%.	Володіє	часткою	в	статутному	
капіталі	емітента	0%.	Обґрунтування	змін	у	персональному	складі	–	рішен-
ня	єдиного	акціонера.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	зло-
чини	немає.	Інші	посади	які	обіймала	особа	протягом	останніх	5	років:	Го-
лова	 Наглядової	 ради	 Національного	 педагогічного	 університету	 імені	
М.П.	 Драгоманова,	 Голова	 Наглядової	 ради	 Черкаського	 Національного	
університету	імені	Богдана	Хмельницького.	Незалежний.

Зміст	інформації:	Рішення	про	обрання	з	01.06.2018	члена	Наглядової	
ради	Верещук	І.А.	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надала)	при-
йнято	 єдиним	 учасником	 АТ	 «АЛЬПАРІ	 БАНК»	 від	 25.05.2018	 протокол	
№5/2018	 із	 строком	повноваження	1	рік,	 у	 зв’язку	 із	–	рішенням	єдиного	
акціонера.	Володіє	пакетом	акцій	у	розмірі	0%.	Володіє	часткою	в	статутно-
му	капіталі	емітента	0%.	Обґрунтування	змін	у	персональному	складі	–	рі-
шення	єдиного	акціонера.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	
злочини	немає.	Інші	посади	які	обіймала	особа	протягом	останніх	5	років:	
міський	 голова	 Рава-Руської	 міської	 ради,	 Президент	 ГО	 «Міжнародний	
центр	 балтійсько-чорноморських	 досліджень	 та	 консенсусних	 практик»,	
професор	 кафедри	 загальної	 та	 прикладної	 психології	 Інституту	 екології	
економіки	і	права,	викладач	кафедри	політології	і	публічного	управління	та	
адміністрування	Національного	педагогічного	університету	імені	М.П.	Дра-
гоманова,	Голова	БО	«МБФ	«ДОБРО	ТІМ»,	Директор	ТОВ	«УКРАЇН	СЬКА	
БУРШТИНОВА	БІРЖА».	Незалежний.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Яковлєв	Д.П.
Голова	Правління (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.05.30
(дата)

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«АЛЬПАРІ БАНК»
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ПРОСПЕКТ
емісії облігацій

ТОВАРИСТВА З ОБМЕжЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНИй 
ОПТОВИй РИНОК ПРОдОВОЛЬСТВА «ФУдЦЕНТР»,
щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення

І. Інформація про емітента та його фінансово-господарський стан:
1 Загальна інформація про Емітента 
1) повне найменування:

ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ОПТОВИЙ	РИНОК	ПРОДОВОЛЬСТВА	«ФУДЦЕНТР»

2) скорочене найменування (за наявності): ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР»
3) код за єдРПОУ:	32960109
4) місцезнаходження: 02002,	М.	КИЇВ,	ВУЛИЦЯ	КАХОВСЬКА,	БУДИНОК	64
5) засоби зв’язку: телефон +	38	044	517-23-22
6) дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну 

реєстрацію емітента
Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«Центральний	оптовий	ринок	
продовольства	«ФУДЦЕНТР»	(надалі	–	Емітент)	зареєстровано	Дніпров-
ською	районною	в	місті	Києві	державною	адміністрацією,	про	що	зроблено	
запис	за	№10671200000006356.	Дата	державної	реєстрації	Емітента: 
24.06.2004	року.

7) предмет і мета діяльності:
Витяг	зі	Статуту	Емітента:	
«….
СТАТТЯ 2
МЕТА ТА ПРЕдМЕТ дІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
2.1	Мета.	Мета	Товариства	полягає	в	здійсненні	господарської	діяльності	
для	отримання	прибутку.
2.2	Для	досягнення	основної	мети	Товариство	має	право	здійснювати	всі	
види	діяльності,	що	дозволені	законодавством	України,	та,	без	обмеження	
будь-чого	з	викладеного	нижче,	Товариство	має	право	здійснювати	
(наскільки	це	дозволено	чинним	законодавством	України):
•	операції	з	нерухомістю,	купівля-продаж,	надання	в	оренду	та	суборенду,	
а	також	орендування	рухомого	та	нерухомого	майна,	включаючи	квартири,	
будівлі,	офіси,	тощо;
•	операції	з	власним	нерухомим	майном;
•	операції	з	нерухомістю	для	третіх	осіб;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	продовольчими	товарами;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	промисловими	товарами;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	непромисловою	групою	товарів;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	продуктами	харчування	та	харчовими	
добавками;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	кавою;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	алкогольними	напоями;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	тютюновими	виробами;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	безалкогольними	напоями,	квасом	та	пивом;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	предметами	гігієни	та	санітарії,	парфюмер-
но-	косметичними	виробами,	товарами	побутової	хімії;
•	організація	відпочинку	та	розваг	для	громадян;
•	організація	громадського	харчування;
•	організація	та	діяльність	барів,	ресторанів,	кафе;
•	громадське	харчування	по	реалізації	продуктів	харчування	та	харчових	
добавок;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	комп’ютерами,	периферійними	пристроями	
та	програмним	забезпеченням;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	оргтехнікою;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	іншими	групами	товарів;
•	торгівля	і	виробництво	всіх	видів	друкарських	фарб,	лаків,	фарбуючих	
матеріалів	та	фарб,	а	також	усіх	видів	продукції	для	поліграфічної	
індустрії,	включаючи	виготовлення	графічної	та	книжкової	продукції;
•	створення	та	придбання	засобів,	технологій	та	устаткування	для	
технічного	переобладнання	виробництва,	інжиніринг,	розробка	і	впрова-
дження	винаходів	«ноу-	хау»,	розробка,	виготовлення	та	реалізація	
експериментального	устаткування	та	обладнання,	екологічних	програм	
тощо;
•	створення	центрів	прокату,	ремонту	та	обслуговування	різноманітної	
техніки	та	обладнання,	у	тому	числі	нових	та	комісійних	автомобілів	
вітчизняного	та	закордонного	виробництва	(з	їх	наступною	реалізацією);
•	закупівля	та	реалізація	промислових	товарів	народного	споживання,	
агропромислової	та	господарської	продукції;
•	торгівельна	діяльність,	в	тому	числі	оптова,	дрібнооптова,	роздрібна,	
комісійна,	торгово-закупівельна	та	торгово-посередницька	діяльність;
•	оптова	та	роздрібна	торгівля	будівельними	матеріалами,	обладнанням,	
приладами,	інструментами;
•	торгівля	по	каталогах,	посилочна	торгівля;
•	закупівля,	реалізація,	комісійна,	комерційна	та	роздрібна	торгівля	
нафтопродуктами	/бензином,	дизпаливом,	паливно-мастильними	
матеріалами/;
•	створення	оздоровчих	центрів	з	надання	косметичних,	перукарських,	
спортивно-	оздоровчих	послуг;
•	створення	СТО	та	реалізація	автомобілів,	запчастин;	автосервіс;

•	створення	мережі	автозаправних	станцій;	надання	послуг,	пов’язаних	з	
обслуговуванням	та	ремонтом	автотранспортних	засобів;
•	створення,	організація	та	проведення	на	телебаченні,	радіо	та	в	інших	
засобах	масової	інформації	вікторин,	лотерей,	шоу	та	інших	заходів	з	
використанням	сучасних	засобів	зв’язку	та	засобів	інтерактивної	
комунікації;
•	надання	посередницьких,	комерційних,	дилерських	та	дистриб’юторських	
послуг	виробничого	та	невиробничого	характеру,	здійснення	угод	по	
експорту-імпорту;
•	організація	курсів	по	професійному	навчанню,	підвищенню	кваліфікації,	
професійній	переорієнтації;
•	надання	послуг	для	здобуття	освіти	з	видачею	спеціального	документа	
державного	зразка;
•	участь	у	розробленні	довготермінових	прогнозів	і	цільових	комплексних	
науково-	технічних,	економічних	та	екологічних	програм	розвитку	
сільського	господарства;
•	надання	послуг	з	перевезення	пасажирів	і	вантажів	річковим,	морським	
транспортом;
•	надання	послуг	з	перевезення	пасажирів,	вантажів	залізничним	
транспортом;
•	надання	послуг	з	перевезення	пасажирів	і	вантажів	автомобільним	
транспортом;
•	виконання	представницьких	функцій	і	конкретних	доручень	підприємств,	
організацій	та	приватних	осіб,	надання	агентських	послуг;
•	інформаційні	послуги;
•	організація	і	проведення	конференцій,	симпозіумів,	виставок,	аукціонів,	
конкурсів,	концертів	а	також	заходів	по	зв'язках	з	громадськістю	та	
співвітчизниками	за	кордоном;
•	організація	та	виробництво	теле-	і	радіопрограм,	включаючи	придбання	
власного	ефірного	часу;
•	організація	зйомки,	постановки,	виробництва,	прокату	та	реалізації	відео	
та	кінопродукції;
•	перекладацькі	послуги	як	усно,	так	і	письмово;
•	видобуток	дорогоцінних	металів	і	дорогоцінного	каміння,	дорогоцінного	
каміння	органогенного	утворення,	напівдорогоцінного	каміння;
•	виробництво	дорогоцінних	металів	і	дорогоцінного	каміння,	дорогоцінного	
каміння	органогенного	утворення,	напівдорогоцінного	каміння;
•	виготовлення	виробів	з	дорогоцінних	металів	і	дорогоцінного	каміння,	
дорогоцінного	каміння	органогенного	утворення,	напівдорогоцінного	
каміння,	торгівля	виробами	з	дорогоцінних	металів	і	дорогоцінного	каміння,	
дорогоцінного	каміння	органогенного	утворення,	напівдорогоцінного	
каміння;
•	заготівля,	переробка,	металургійна	переробка	металобрухту	кольорових	і	
чорних	металів;
•	збирання,	первинна	обробка	відходів	і	брухту	дорогоцінних	металів	та	
дорогоцінного	каміння,	дорогоцінного	каміння	органогенного	утворення,	
напівдорогоцінного	каміння;
•	вирубка,	заготовка	і	переробка	деревини;
•	використання	земельних	угідь	та	недр,	придбання	розробка,	використан-
ня	природних	угідь;
•	збирання,	заготівля	окремих	видів	відходів	як	вторинної	сировини;
•	будівельна	діяльність	(вишукувальні	та	проектні	роботи	для	будівництва,	
зведення	несучих	та	огороджуючих	конструкцій,	будівництво	та	монтаж	
інженерних	і	транспортних	мереж);
•	проектування,	будівництво,	реконструкція,	реставрація,	ремонт,	а	також	
наступна	експлуатація	об’єктів	промислового,	сільськогосподарського,	
громадського,	культурно-побутового	та	інших	призначень,	виконання	
функцій	замовника	та	генерального	підрядчика;
•	інженерні	вишукування	(інженерно-геологічні	вишукування,	інженерно-
гідрометеорологічні	вишукування,	еколого-геологічні	вишукування,	
спеціальні	види	вишукувань);
•	проектні	роботи	(розроблення	містобудівельної	документації,	архітектурне
проектування,	будівельне	проектування	та	конструювання,	проектування	
інженерних	мереж	і	систем,	розроблення	спеціальних	розділів	проектів,	
технологічне	проектування);
•	будівельно-монтажні	роботи	(підготовчі,	земляні	роботи,	улаштування	
основ	і	будівництво	фундаментів,	спеціальні	роботи	у	ґрунтах,	зведення	
несучих	та	огороджуючих	конструкцій	будівель	і	споруд,	роботи	з	
улаштування	зовнішніх	інженерних	мереж	і	устаткування,	роботи	з	
улаштування	внутрішніх	інженерних	мереж,	роботи	з	захисту	конструкцій,	
устаткування	та	мереж,	роботи	з	опорядження	конструкцій	та	устаткуван-
ня,	роботи	з	будівництва	доріг	та	аеродромів,	роботи	з	благоустрою	
територій,	монтаж	технологічного	устаткування,	пусконалагоджувальні	
роботи,	роботи	з	реставрації,	реконструкції	та	капітального	ремонту	
будівель	та	споруд;
•	інжинірингові	роботи	та	послуги	у	будівництві	(функції	генерального	
розробника,	підрядчика,	обстеження	будівель,	споруд	і	мереж);
•	будівництво	та	експлуатація	готелів	та	кемпінгів,	інших	комунальних	
закладів,	дизайн,	розробка	та	виготовлення	інтер'єрів	громадських,	
житлових	та	інших	приміщень,	виробництво	будівельних	матеріалів,	
включаючи	цеглу,	облицювальну	плитку,	видобуток	та	обробку	мармуру	та	
граніту;
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•	технічне	оснащення	механізмів,	обладнання,	будівельних	конструкцій	та	
інженерних	комунікацій;
•	виробництво	та	реалізація	будівельних	матеріалів,	розробка	і	впрова-
дження	будівельних	технологій;
•	деревообробне	виробництво	та	реалізація	його	продукції,	переробка	
деревини,	виготовлення,	закупівля	та	реалізація	пиломатеріалів,	меблів	та	
інших	виробів	з	деревини.
•	розробка	і	постачання	програмного	забезпечення,	в	тому	числі	проекту-
вання,	розробка,	постачання	і	документування	готового	програмного	
забезпечення	індивідуального	і	загального	користування,	вироблення	
програм	на	замовлення	користувачів;
•	ремонт,	запуск	в	експлуатацію	(пусконалагоджувальні	роботи)	і	
комплексне	централізоване	обслуговування	технічних	і	програмних	засобів	
обчислювальної	техніки	та	автоматизованих	систем,	комп'ютерної	й	іншої	
організаційної	техніки,	електронної	апаратури;
•	діяльність	у	сферах	права,	бухгалтерського	обліку	та	аудиту;	консульту-
вання	з	питань	комерційної	діяльності	та	управління;
•	надання	консультаційних	послуг	у	сфері	торгівельного	фінансування	за	
експортно-	імпортними	операціями	суб’єктів	підприємницької	діяльності	
України;
•	управлінське	консультування,	підготовка	фахівців	у	галузі	підприємниць-
кої	діяльності,	надання	інформаційно-консультативних	послуг;
•	розробка	і	фінансово-економічна	оцінка	інвестиційних	проектів;
•	аналіз	фінансово-господарської	діяльності,	надання	консультаційних,	
економіко-	аналітичних	послуг,	прогнозування	розвитку	економіки,	
розробка	та	реалізація	макро-	мікроекономічних	моделей	розвитку	
підприємств	та	регіонів;
•	інвестиційна	діяльність;
•	маркетингові	дослідження,	розробка	проектів	реструктуризації	підпри-
ємств;
•	підготовка	інформаційно-аналітичних	матеріалів	за	заявками	підприємств	
і	організацій;
•	проведення	маркетингових,	соціологічних	досліджень,	рейтингів,	
створення	та	розміщення;
•	розробка	бізнес-планів;
•	видавництво	друкованих	засобів	масової	інформації	(преси);
•	випуск	та	реалізація	друкованих	засобів	масової	інформації;
•	випуск	та	реалізація	рекламної	та	поліграфічної	продукції;
•	надання	всіх	видів	поліграфічних	послуг;
•	випуск	друкованої	продукції,	в	тому	числі	книг,	журналів,	газет,	буклетів,	
плакатів,	календарів,	брошур,	листівок,	наклейок	тощо;
•	комерційне	посередництво,	агентські	послуги,	діяльність	агентств	
нерухомості,	представницькі	послуги	та	будь-яка	інша	посередницька	
діяльність.
•	інші	види	діяльності,	не	заборонені	законодавством	України.
2.3	Ліцензія.	Діяльність,	яка,	відповідно	до	законодавства	України,	вимагає	
отримання	ліцензії	або	дозволу,	проводиться	після	отримання	відповідної	
ліцензії	або	дозволу.
2.4	Необмеження	вищенаведеним	переліком.	Перелік	видів	діяльності	
Товариства,	наведений	вище	у	Розділі	2.2.	ніяким	чином	не	повинен	
тлумачитися	як	такий,	що	обмежує	Товариство	щодо	проведення	
будь-якого	виду	підприємницької	діяльності,	яка	особливим	чином	не	
заборонена	законодавством	України.	Учасники	можуть	розширювати	
діяльність	Товариства	таким	чином,	який	може	бути	потрібним	час	від	часу.	
»

8) перелік засновників Емітента:
1)	Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«СТАТУС»,	код	ЄДРПОУ	
25290983
2)	Чабан	Світлана	Анатоліївна,	ідентифікаційний	номер	2638020504

9) структура управління емітентом (органи управління емітентом, 
порядок їх формування та компетенція згідно з установчими докумен-
тами емітента):
Витяг	зі	Статуту	Емітента: 
«…..
СТАТТЯ 7
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УчАСНИКІВ ТОВАРИСТВА
7.1.	Загальні	Збори	Учасників.	Загальні	Збори	Учасників	є	вищим	органом	
Товариства.
7.2.	До	виключної	компетенції	Загальних	Зборів	Учасників	відносяться	такі	дії:
(a)	визначення	основних	напрямків	діяльності	Товариства	і	затвердження	
його	планів	та	звітів	про	їх	виконання;
(b)	внесення	змін	і	доповнень	до	Статуту	та	зміна	розміру	статутного	
капіталу;
(c)	обрання	та	відкликання	Директора	та	членів	Ревізійної	комісії;
(d)	визначення	форм	контролю	за	діяльністю	Директора,	створення	та	
визначення	повноважень	відповідних	контролюючих	органів;
(е)	затвердження	річних	результатів	діяльності	Товариства,	включаючи	
його	дочірні	підприємства	та	відокремлені	підрозділи,	затвердження	
звітів	та	висновків	ревізійної	комісії,	прийняття	рішення	щодо	порядку	
утворення,	розміру	та	порядку	використання	фондів	Товариства,	порядку	
розподілу	прибутку,	строку	та	порядку	виплати	дивідендів,	визначення	
порядку	покриття	збитків;	затвердження	річних	звітів	та	бухгалтерських	
балансів;
(f)	створення,	реорганізація	та	ліквідація	дочірніх	підприємств,	філій,	
представництв,	інших	відокремлених	підрозділів	та	затвердження	їхніх	
статутів	та	положень;

(g)	прийняття	рішень	про	притягнення	до	майнової	відповідальності	
посадових	осіб	органів	управління	Товариства;
(h)	затвердження	правил	процедури	та	інших	внутрішніх	документів	
Товариства;
(і)	вирішення	питання	про	придбання	Товариством	частки	Учасника;
(j)	прийняття	рішення	про	реорганізацію	або	ліквідацію	Товариства,	
призначення	ліквідаційної	комісії,	затвердження	ліквідаційного	балансу;
(к)	виключення	Учасника	із	Товариства;
(l)	прийняття	рішення	про	іпотеку,	заставу,	заклад	або	будь-яке	інше	
обтяження	будь-якого	майна	Товариства;
(m)	прийняття	рішення	про	заснування	Товариством	інших	юридичних	осіб;
(n)	прийняття	рішення	про	реєстрацію	та	купівлю	товарних	знаків;
(о)	прийняття	рішень	про	купівлю	або	продаж	акцій;
(р)	випуск	Товариством	векселів	або	будь-яких	цінних	паперів;
(q)	надання	Товариством	будь-яких	поручительств,	порук,	гарантій	тощо;
(r)	звільнення	та	призначення	членів	виконавчих	органів	Товариства	та	
вирішення	питань,	що	стосуються	формування	заробітної	плати;
(S)	надання	попередньої	згоди	на	початок	будь-яких	судових	справ	та	
процесів;
(t)	надання	згоди	на	укладення	Товариством	будь-яких	договорів	та	
правочинів	на	суму,	що	перевищує	3000	(три	тисячі)	гривень	00	копійок;
(u)	надання	згоди	на	придбання	та	відчуження	Товариством	майнових	прав	
(в	тому	числі	корпоративних	прав,	права	вимоги,	права	оренди,	а	також	на	
відмову	Товариства	від	будь-яких	майнових	прав,	в	тому	числі	права	на	
нерухоме	майно.
(v)	надання	згоди	Учаснику	Товариства	на	оплатну	чи	безоплатну	передачу	
належної	йому	частки	у	статутному	капіталі	Товариства	третім	особам	та/
або	передачу	частки	у	заставу.
7.3.	Рішення	по	всім	питанням,	викладених	в	пункті	7.2.	цього	Статуту	
приймаються	голосуванням	«за»	не	менш	ніж	90%	від	загальної	кількості	
голосів	Учасників	Товариства.
7.4.	Одна	частка	в	Статутному	капіталі	дає	право	одного	голосу	у	
Загальних	Зборах	Учасників.	Загальні	Збори	Учасників	вважаються	
правомочними,	якщо	в	них	беруть	участь	Учасники	або	їх	представники,	
які	володіють	в	сукупності	не	менш	ніж	90%	загальної	кількості	голосів	
Учасників	Товариства.Учасники	Загальних	зборів	реєструються	з	
зазначенням	кількості	голосів,	що	мають.	Цей	перелік	затверджується	
Головою	та	секретарем	зборів	або	Директором	Товариства.Представники	
допускаються	до	участі,	якщо	вони	надають	нотаріально	посвідчені	
довіреності.
7.5.	Чергові	засідання	Загальних	Зборів	Учасників	проводяться	не	рідше	
двох	разів	на	фінансовий	рік.	Перше	чергове	засідання	будь-якого	
фінансового	року	проводиться	не	пізніше	30	березня	наступного	року.	
Чергові	засідання	Загальних	Зборів	Учасників	можуть	проводитися	в	
Україні	та	в	інших	країнах,	як	це	визначається	Загальними	Зборами	
Учасників.
7.6.Крім	чергових	Загальних	Зборів	Учасників	можуть	проводитися	
Позачергові	Загальні	Збори	Учасників.	Позачергові	Загальні	Збори	
Учасників	можуть	скликатися	Директором	Товариства	або	будь-яким	
Учасником,	який	володіє	більш	ніж	20%	всіх	голосів,	за	умови	надання	
повідомлення	відповідно	до	цього	Статуту	та	чинного	законодавства.
7.7.	Письмове	повідомлення	(далі	за	текстом	-	«Повідомлення»)	про	
будь-які	Загальні	Збори	Учасників	надсилається	Директором	або,	якщо	
Директор	не	виконує	вимогу	про	надіслання	письмового	повідомлення,	
Учасником,	який	вимагає	скликання	Загальних	Зборів	Учасників,	всім	
Учасникам	не	менше	ніж	за	30	днів	до	Загальних	Зборів	Учасників.	
Повідомлення	надсилаються	та	вручаються	відповідно	до	Статті	14	цього	
Статуту.	Повідомлення	повинно	містити	час,	дату	та	місце	проведення	
Зборів,	а	також	порядок	денний,	що	пропонується.	Інформаційно-підготовчі	
матеріали,	достатні	для	надання	можливості	Учаснику	обізнано	визначити	
свою	позицію	з	питання	чи	питань	по	суті	таких	зборів,	мають	бути	надані	
кожному	Учаснику	не	менше	ніж	за	7	(сім)	днів	до	таких	Загальних	Зборів	
Учасників.
7.8.	Будь-який	Учасник	має	право	пропонувати	внести	зміни	чи	доповнити	
запропонований	порядок	денний	Загальних	Зборів	Учасників	не	пізніше	
ніж	за	25	днів	до	Загальних	Зборів	Учасників.	Змінений	чи	доповнений	
порядок	денний	повинен	бути	доведений	до	всіх	Учасників.
7.9.	На	Загальних	Зборах	Учасників	не	дозволяється	вирішення	питань,	не	
включених	до	порядку	денного	окрім	випадків,	коли	на	Загальних	зборах	
присутні	всі	Учасники	Товариства.
7.10.	За	письмовою	згодою	всіх	учасників,	засвідченою	у	протоколі	
загальних	зборів	учасників,	чергові	та	позачергові	загальні	збори	учасників	
Товариства	можуть	проводитись	при	недотриманні	строків,	установлених	
даним	Статутом,	якщо	всі	учасники	підтверджують,	що	вони	своєчасно	
повідомлені	про	дату,	час	та	місце	їх	проведення,	їх	порядок	денний,	і	що	
часу	до	зборів	їм	достатньо	для	підготовки	до	їх	участі.
7.11.	Загальні	Збори	Учасників	можуть	приймати	рішення	про	делегування	
частини	своїх	повноважень	Директору,	окрім	питань,	віднесених	законом	
до	виключної	компетенції	Загальних	Зборів	Учасників.
СТАТТЯ 8
дИРЕКТОР ТОВАРИСТВА
8.1.	Директор	Товариства:	є	виконавчим	органом	Товариства,	який	
обирається	та	відкликається	Загальними	Зборами	Учасників.	Директор	
здійснює	керівництво	поточною	діяльністю	Товариства	та	приймає	рішення	
з	будь-якого	питання	діяльності	Товариства,	за	виключенням	тих,	які,	
відповідно	до	чинного	законодавства,	цього	Статуту	чи	рішень
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Загальних	Зборів	Учасників	Товариства	віднесені	до	компетенції	Загальних	
Зборів	Учасників	чи	до	повноважень	інших	органів	Товариства.	Директор,	з	
урахуванням	обмежень,	встановлених	чинним	законодавством,	цим	
Статутом	та	Загальними	Зборами	Учасників	Товариства:	
(a)	підписує	фінансові	документи	від	імені	Товариства;
(b)	без	доручення	діє	від	імені	Товариства,	репрезентує	його	у	всіх	
установах,	підприємствах	і	організаціях,	органах	державної	влади	та	
місцевого	самоврядування;
(c)	видає	доучення,	відкриває	рахунки	в	установах	банків;
(d)	приймає	рішення	про	укладання	договорів	з	банками;
(e)	самостійно	та	виключно	в	інтересах	Товариства,	з	урахуванням	
обмежень,	визначених	цим	Статутом,	законодавством	чи	Загальними	
Зборами	Учасників,	укладає	договори	та	інші	правочини	від	імені	
Товариства;
(f)	затверджує	щорічний	кошторис,	штатний	розклад	і	посадові	оклади	
співробітників,	встановлює	показники,	розміри	та	строки	їх	преміювання;
(g)	затверджує	ціни	на	продукцію	і	тарифи	на	послуги;
(h)	затверджує	нормативні	акти,	що	визначають	відносини	між	підрозділа-
ми	і	філіями	Товариства;
(i)	приймає	на	роботу	і	звільняє	з	роботи	співробітників	Товариства,	
застосовує	до	них	заходи	заохочення	і	накладає	стягнення;
(j)	подає	на	затвердження	Загальних	Зборів	Учасників	Товариства	річний	
звіт	та	баланс	Товариства;
(k)	забезпечує	виконання	рішень	Загальних	Зборів	Учасників	Товариства;
(l)	організовує	ведення	бухгалтерського	обліку	та	звітності	в	Товаристві;
(m)	приймає	рішення	з	особливо	важливих	питань	господарської	діяльності	
Товариства,	за	попереднім	погодженням	Загальних	Зборів	Учасників;
(n)	підписує	внутрішні	документи	та	акти	Товариства;
(o)	розробляє	поточні	плани	діяльності	Товариства	і	заходів,	що	є	
необхідними	для	вирішення	його	завдань	за	погодженням	з	Учасника-
ми;
(p)	здійснює	інші	дії,	спрямовані	на	досягнення	цілей	Товариства	в	межах	
його	компетенції.
8.2.	Директор	не	має	права	без	попередньої	згоди	Загальних	зборів	
Учасників	Товариства	вчиняти	правочини	(укладати	угоди,	договори)	на	
суму,	що	перевищує	3000,00	(три	тисячі)	гривень,	а	також	вчиняти	
будь-які	юридичні	дії	щодо	відмови	та/або	припинення	будь-яких	
майнових	прав	Товариства,	в	тому	числі	і	прав	користування	землею,	
надрами	та	іншими	природними	ресурсами;	видавати	доручення	та/або	
довіреності	на	представництво	товариства	третіми	особами;	вчиняти	
правочини	спрямовані	на	відчуження	нерухомого	майна	Товариства,	
передання	його	в	іпотеку,	заставу,	оренду;	вчиняти	правочини	щодо	
отримання	кредиту	Товариством	в	тому	числі	пов’язані	з	поручитель-
ством	Товариства	перед	іншими	особами	Така	згода	повинна	бути	
підтверджена	письмово	і	оформлена	протоколом	Загальних	зборів	
Учасників	Товариства.
8.3.	Директор	не	має	права	без	попередньої	згоди	Загальних	зборів	
Учасників	Товариства	видавати	доручення	на	укладання	будь-яких	
договорів,	вказаних	у	п.	8.2.	вище.	Така	згода	повинна	бути	підтверджена	
письмово	і	оформлена	протоколом	Загальних	зборів	Учасників	Товари-
ства.
8.4.	Директор	Товариства	зобов’язаний	на	вимогу	Учасника,	протягом	семи	
робочих	днів,	від	дня	наступного	за	днем	пред’явлення	до	нього	такої	
вимоги,	надати	Учаснику	будь-які,	без	винятку,	оригінали	документів,	що	
стосуються	фінансово-господарської	діяльності,	укладені	договори,	
оригінали	статутних	та	інших	правовстановлюючих	документів,	документи	
внутрішнього	діловодства	Товариства	тощо,	документи	фінансової,	
податкової	та	бухгалтерської	звітності,	документи	первинного	бухгалтер-
ського	обліку	(включаючи	всі	бухгалтерські	регістри),	забезпечити	Учаснику	
безперешкодний	доступ	до	комп’ютерної	мережі	товариства,	електронної	
системи	бухгалтерського	обліку	тощо.
8.5.	Ознайомлення	Учасником	(його	представником)	з	такими	документами	
здійснюється	в	приміщеннях	Товариства	за	вказаною	в	цьому	Статуті	
адресою	в	робочі	дні	з	9-00	год.	до	18-00	год.	На	вимогу	Учасника,	
Директор,	того	ж	дня,	зобов’язаний	виготовити	чи	забезпечити	можливість	
виготовити	копії	зазначених	документів,	які	Учасник	може	безперешкодно	
винести	за	межі	території	Товариства.
8.6.	Директор	зобов’язаний	негайно	забезпечувати	вільний	доступ	та	
пересування	Учасника	(його	представників)	по	території	Товариства	та	
його	структурних	підрозділів,	до	всіх,	без	винятку,	будівель,	споруд,	
приміщень,	технологічного	обладнання,	транспортних	засобів	тощо	
Товариства.
8.7.	Директор	відкликається	з	посади	та	обирається	на	посаду	Загальними	
Зборами	Учасників	Товариства.	Положення	цього	Статуту	поширюються	
на	особу,	незалежно	від	того,	на	який	термін	вона	обрана	(призначена)	на	
посаду	директора	(в	т.ч.	–	виконуючий	обов’язки,	тимчасово	виконуючий	
обов’язки	тощо).
8.8.	Директор	відповідає	за	заподіяну	ним	Товариству	шкоду	(збитки)	
відповідно	до	чинного	законодавства	України.
СТАТТЯ 9
РЕВІЗІйНА КОМІСІЯ
9.1.	Ревізійна	Комісія.	Контроль	за	фінансовою	та	господарською	
діяльністю	здійснюється	Ревізійної	Комісією	Товариства	(далі	за	текстом	
-	«Ревізійна	комісія»)	чи	іншим	органом,	визначеним	Загальними	Зборами	
Учасників.	Ревізійна	Комісія	створюється	за	рішенням	Загальних	Зборів	
Учасників	і	якщо	таке	створення	є	необхідним	у	відповідності	до	чинного	
законодавства.

9.2.	Ревізійна	Комісія	складається	з	трьох	осіб,	що	обираються	Загальними	
Зборами	Учасників.	Голова	Ревізійної	Комісії	обирається	Загальними	Зборами	
Учасників	з	числа	членів	Ревізійної	Комісії.	Кожний	член	Ревізійної	Комісії,	
включно	з	Головою,	буде	мати	один	голос	у	прийнятті	рішень	Ревізійної	
Комісії.	Усі	рішення	Ревізійної	Комісії	будуть	прийматися	голосуванням	«за»	
більшості	членів	Ревізійної	Комісії,	присутніх	на	засіданні	особисто	або	через	
представника	за	нотаріальною	довіреністю.	Рішення	Ревізійної	Комісії	
підписуються	її	Головою.	Жодне	рішення	не	потребує	одностайного	
голосування	всіх	членів	Ревізійної	Комісії	при	його	прийнятті.	Засідання	
Ревізійної	комісії	є	повноважним	за	умови	присутності	на	ньому	усіх	її	членів.
9.3.	Перевірки	фінансової	та	господарської	діяльності	Директора	
здійснюються	Ревізійною	Комісією	на	вимогу	Загальних	Зборів	Учасників.	
Ревізійна	Комісія	має	право	вимагати,	щоб	будь-які	посадові	особи	
Товариства	надавали	будь-які	відповідні	та	необхідні	матеріали,	бухгалтер-
ські	документи	та	інші	документи,	а	також	особисті	пояснення.
9.4.	Ревізійна	Комісія	звітує	Загальним	Зборам	Учасників	Товариства	про	
результати	своїх	перевірок.
9.5.	Перевірки	не	повинні	заважати	звичайному	здійсненню	господарської	
діяльності	Товариства.
9.6.	Директор	Товариства	не	може	бути	членом	Ревізійної	Комісії.

10) інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по 
батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, 
виробничого стажу, стажу роботи на цій посаді, основного місця 
роботи і посади на основному місці роботи:
голова та члени колегіального виконавчого органу або особа, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:
Повна	назва	посади	–	Директор;	дата	призначення:	27.06.2017	р.	
Прізвище,	ім’я	та	по	батькові	-	Миндра	Лариса	Вікторівна
Рік	народження	–	1970	рік
Освіта	–	вища
Кваліфікація	–	філолог
Виробничий	стаж	–	26	років
Стаж	роботи	на	даній	посаді	–	7	місяців
Основне	місце	роботи	–	ТОВ	«Менеджмент-Колсалтинг-Київ»
Посада,	яку	займає	особа	на	основному	місці	роботи	–	Директор
голова та члени наглядової ради (за наявності):
Голова	та	члени	наглядової	ради	не	передбачені	Статутом	Емітента	та	не	
обирались.
ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
Ревізор	або	голова	та	члени	ревізійної	комісії	не	обирались.
корпоративний секретар (за наявності)
Корпоративний	секрктар	Статутом	та	штатним	розкладом	Емітента	не	
передбачені	та	не	обирались.	
головний бухгалтер (за наявності) 
Головний	бухгалтер	відсутній.	

11) відомості про середньомісячну заробітну плату членів колегіального 
виконавчого органу або особи, яка здійснює повноваження одноосіб-
ного виконавчого органу, за останній квартал та завершений 
фінансовий рік, що передував року, у якому подаються документи
Посада Середньомісячна заробітна 

плата за IV квіртал 2017 рік, грн.
Середньомісячна заробітна 

плата за 2017 рік, грн.
Директор 9500	,00 9500,00	грн.

2 Інформація про статутний та власний капітал Емітента:
1) розмір статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про 

публічне розміщення облігацій
Станом	на 23 лютого 2018 року	статутний	капітал	Емітента	становить	
30	620	500,00	гривень	(Тридцять	мільйонів	шістсот	двадцять	тисяч	п’ятсот	
гривень	00	коп.)	

2) розмір частки у статутному капіталі емітента, що перебуває у 
власності членів виконавчого органу емітента або особи, яка 
здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (для 
емітента - акціонерного товариства також кількість акцій)
Директор	Миндра	Лариса	Вікторівна	часткою	у	статутному	капіталі	
Емітента	не	володіє.	

3) перелік осіб, що мають у статутному капіталі емітента частку, що 
перевищує 10 %
Громадянин	України	Маркович	Олег	Миколайович	володіє	часткою	у	
розмірі	30	600	000,00	(тридцять	мільйонів	шістсот	тисяч)	гривень	00	
копійок,	що	складає	99,933%	статутного	капіталу	Емітента.	

4) розмір власного капіталу емітента на останню звітну дату, що передує 
даті прийняття рішення про публічне розміщення облігацій
Станом	на	31.12.2017	р.	власний	капітал	Емітента	становить	32	902	тис.	грн.	

3 Інформація про раніше розміщені цінні папери емітента:
1) інформація про облігації емітента (щодо кожного випуску) із 

зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків облігацій, 
органів, що видали відповідні свідоцтва, виду облігацій, кількості 
облігацій, номінальної вартості облігації, загальної суми випуску, 
форми випуску, форми існування
Тимчасове	свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	облігацій	підприєсмтв	–	реє-
страційний	номер	94/2/2017-Т;	дата	реєстрації	06	листопада	2017	року,	
видане	Національною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.	
Облігації	прості	відсоткові	у	кількості	21	000	000	(двадцять	один	мільйон)	
штук,	номінальною	вартістю	1,00	(одна)	гривень	00	копійок	на	загальну	
суму	21	000	000	(двадцять	один)	мільйон	гривень	00	копійок.	
Форма	випуску	–	іменні.
Форма	існування	–	бездокументарна.	
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2) відомості про фондові біржі, на яких продавались або продаються 
цінні папери емітента (у разі здійснення таких операцій)
ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«УКРАЇНСЬКА	БІРЖА»,	
ідентифікаційний	код	ЄДРПОУ	36184092;	Україна,	01004,	м.	Київ,	
вул.	Шовковична,42/44,	Бізнес-центр	"Горизонт",	1	поверх,	ліцензія	на	
провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	–	діяльності	з	
організації	торгівлі	на	фондовому	ринку,	що	видана	ДКЦПФР:	серія	АГ	
№399339,	видана	22.10.2010	р.,	термін	дії	–	до	16.12.2018	р.;	тел.:	+38	044	
495-74-74;	факс:	+38	044	495-74-73.

3) відомості про фондові біржі, до лістингу яких включені облігації 
емітента
Облігацій	емітента	до	лістингу	не	включені.

4 Інформація про діяльність емітента та його фінансово-господарський 
стан:

1) чисельність штатних працівників (станом на останнє число кварталу, 
що передував кварталу, у якому подаються документи)
Станом	на	31.12.2017	р.	численність	штатних	працівників	Емітента	склала	
8(вісім)	осіб.	

2) перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів 
діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії
Емітент	не	проводить	діяльності,	що	потребує	одержання	ліцензій	
(дозволів).

3) опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску облігацій та проспекту їх емісії, а саме, дані про:
обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, 
здійснює) Емітента станом на 31.12.2017 року складає 0 грн.00 коп. 
Основним видом діяльності ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР»	є	торгівельна	
дільність,	імпорт	продуктів	харчування	та	їх	дистрибуція,	оптова	торгівля,	
експлуатація	нерухомого	майна,	оренда	та	суборенда,	а	з	2017	року	
основним	видом	дільності	є	підготовка	реалізації	проекту	створення	
головного	продуктового	ринку	м.	Києва.
ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює діяль-
ність Емітент
Емітент	здійснює	свою	діяльність	у	сфері	оптової	торгівлі	сільськогоспо-
дарської	продукції	та	продуктів	харчування.	
Ринками	збуту послуг	Емітента	є	м.	Київ,	Київська	область	та	інші	регіони	
та	обласні	центри	України.
Середньорічний	темп	приросту	виробництва	валової	продукції	сільського	
господарства	в	Україні	складає	2,1%	(дані	державної	статистики	
за	2016	р).	Все	це	створює	умови	для	дінамичного	розвитку	сучасних	
торгових	майданчиків,	які	скорочують	шлях	від	виробника	в	селах	до	
кінцевого	споживача	в	великих	містах.
обсяги та напрями інвестиційної діяльності Емітента
Станом	на	31.12.2017	року	Емітент	не	здійснював	інвестиційну	діяльність.
стратегію досліджень та розробок
Власні	наукові	дослідження	та	розробки	Емітентом	не	проводилися.
основних конкурентів Емітента
Ринок	«ФудЦентр»	-	це	новий	для	Києва	сучасний	формат	торгівлі.	Схожий	
формат	представляють	у	Києві	ринок	«Столичний»,	у	Львові	-	ринок	
«Шувар»,	в	Харкові	–	переобладнаний	Сумський	ринок. 
відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, концернах, 
корпораціях, інших об’єднаннях підприємств
Емітент	не	приймає	участі	в	асоціаціях,	консорціумах,	концернах,	
корпораціях,	інших	об’єднаннях	підприємств.
відомості про філії та представництва емітента
Емітент	не	має	філій	та	представництв.

4) відомості про грошові зобов’язання емітента (кредитна історія 
емітента (крім банків)):
які існують на дату прийняття рішення про публічне розміщення 
облігацій: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання 
правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним 
кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним 
кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок 
виконання кредитного правочину; відомості про остаточну суму 
зобов’язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосують-
ся виникнення, виконання та припинення зобов’язань за укладеним 
кредитним правочином
Емітент	не	укладав	кредитних	правочинів	станом	на	23.02.2018	рік.
які не були виконані: 
кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання 
правочину, сторони, вид правочину); кредитор за кожним укладеним 
кредитним правочином; сума зобов’язання за кожним укладеним 
кредитним правочином; валюта зобов’язання; строк і порядок 
виконання кредитного правочину; дата виникнення прострочення 
зобов’язання за кредитним правочином, його розмір і стадія 
погашення; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та 
припинення зобов’язань за укладеним кредитним правочином
Емітент	не	укладав	кредитних	правочинів	станом	на	23.02	2018	рік.

5) можливі фактори ризику в діяльності емітента. Серед	потенційних	
факторів	ризику	варто	відзначити	зовнішні	фактори,	які	знаходяться	
поза	межами	впливу	Емітента.	До	таких	можуть	відноситись	
обмежувальні	заходи	державної	політики,	не	прогнозовані	коливання	та	
нестабільність	на	фінансових	ринках,	кліматичні	зміни,	зростання	цін	на	
енергоносії.

З	метою	мінімізації	ризиків,	в	Емітента	функціонує	система	ризик	–	ме-
неджменту,	яка	виявляє	та	розробляє	рекомендації	щодо	управління	та	
запобігання	ризиків.	Також	мають	вплив	і	інші	форс-мажорні	обставини,	які	
можуть	бути	визнані	такими	на	підставі	чинного	законодавства	України;	
можливі	зміни	в	оподаткуванні	та	кредитно-фінансовій	політиці	держави;	
відтік	клієнтів,	маркетингові	похибки.
ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР»	використовує	наступні	методи	управління	
ризиками:	
1)	методи	уникнення	ризиків:	відмова	від	співпраці	з	ненадійними	
клієнтами,	ретельний	аналіз	та	перевірка	потенційних	клієнтів	усіма	
доступними	методами;
2)	методи	диверсифікації	ризиків;
3)	методи	компенсації	ризиків:	в	разі	необхідності	страхування	фінансових	
ризиків	неповернення	коштів	від	дебітора	або	клієнта;	стратегічне	
планування	діяльності,	яке	дозволяє	передбачати	появу	«вузьких»	місць,	
наперед	ідентифікувати	джерела	ризиків;	прогнозування	зовнішнього	
середовища,	тобто	періодична	розробка	сценаріїв	розвитку	та	оцінка	
майбутнього	стану	середовища	господарювання	як	власного	так	і	
потенційних	і	діючих	клієнтів,	прогнозування	поведінки	партнерів	та	дій	
конкурентів,	макроекономічне	прогнозування;	моніторинг	нормативно-
правового	середовища.	Отримані	дані	дозволяють	відстежувати	тенденції,	
дадуть	час	для	підготовки	до	нормативних	нововведень,	дадуть	можли-
вість	прийняти	відповідні	заходи	для	компенсації	можливих	втрат;	
навчання	персоналу	та	його	інструктування.

6) перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки
Створення	головного	продуктового	ринку	столиці	і	всієї	України,	який	
змінить	підхід	в	галузі	для	підприємців	і	дасть	змогу	купувати	покупцеві	
якісний	товар	за	ринкову	ціну	без	незрозумілих	націнок.
Головною	метою	є	-	дати	підприємцям	та	виробникам	якісне	місце,	в	
першу	черу	технологічне	по	всім	сучасним	нормам	і	правилам,	площадку	
де	можна	буде	поділитися	інформацією	про	свій	продукт	та	дізнатися	про	
новинки	ринку,	конкурентів,	провести	зустрічі	та	виставки,	тобто	створити	
не	просто	ринок,	а	живий	організм	товарообороту	та	соціуму	в	середині	
цієї	структури.
Покупцям:
-Дати	можливість	купувати	якісні	продукти	в	комфортних	умовах
-Конкурентноспроможна	ціна	за	якісний	продукт
Продавцям	:
-	Якісне	місце	продажу	товарів
-	Чесна	конкуренція
-	Допомога	і	підтримка	в	розвитку	бізнесу
Переваги	створення	головного	продуктового	ринку	столиці	і	всієї	України
-	концентрація	нішового	покупця,	оптові	покупці	для	малих	і	середніх	
магазинів,	ресторани,	роздрібні	покупці;
-	зосередження	на	ринку	самих	якісних	виробників	та	імпортерів;
-	правильно	організоване	робоче	місце	та	цілісна	концепція	ринку;
-	широкий	асортимент	товарів	всіх	групп;
-	прямі	контакти	з	виробниками	та	оптовими	покупцями;
-	концепція	ринок-виставка;
-	контроль	цін	та	якості	товарів	на	ринку;
-	є	цілісна	ідея	створення	чесності	на	ринку	без	хабарів	і	взяток;
-	допомога	адміністрацією	ринку	в	розвитку	кожного	орендаря	і	
підприємця;
-	швидка	реалізація	товару,	завдяки	великому	потоку	покуців;
-	стабільність	розвитку	ринку;
-	чітко	прописані	обов’язки	та	норми;
-	унікальність	ринку	на	території	України.

7) відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 10 
відсотками статутного капіталу (активів), у тому числі про дочірні 
підприємства
Емітент	не	володіє	часткою	статутного	капіталу	інших	юридичних	осіб.	

8) відомості про провадження у справі про банкрутство або про 
застосування санації до емітента чи юридичної особи, у результаті 
реорганізації якої утворився емітент, протягом трьох років, що 
передували року здійснення розміщення облігацій
Провадженння	у	справі	про	банкрутство	та	про	застосування	санації	до	
Емітента	протягом	трьох	років,	що	передували	року	здійснення	розміщен-
ня	облігацій,	не	здійснювались.	

9) фінансова звітність емітента облігацій за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску та проспекту емісії облігацій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; звіт про прибутки та 
збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про зміни у власному 
капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за період; примітки 
до фінансової звітності, 
тис. грн.
Фінансова	звітність	емітента	облігацій	за	четвертий	квартал	2017	року	
відображена	у	фінансовій	звітності	емітента	облігацій	за	2017	рік.	

10) фінансова звітність емітента облігацій за звітний рік, що передував 
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій: 
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; 
звіт про зміни у власному капіталі за період; 
звіт про рух грошових коштів за період; 
примітки до фінансової звітності, тис. грн. 
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 року
Форма	N	1	Код	за	ДКУД 1801001

Актив Код	
рядка

На	
початок	
звітного	
періоду

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні	активи 1000
первісна	вартість 1001
накопичена	амортизація 1002
Незавершені	капітальні	інвестиції 1005 30600
Основні	засоби 1010
первісна	вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна	нерухомість 1015
	Первісна	вартість	інвестиційної	нерухо-
мості

1016

	Знос	інвестиційної	нерухомості 1017
Довгострокові	біологічні	активи 1020
	Первісна	вартість	довгострокових	
біологічних	активів

1021

	Накопичена	амортизація	довгострокових	
біологічних	активів

1022

Довгострокові	фінансові	інвестиції:
які	обліковуються	за	методом	участі	в	
капіталі	інших	підприємств

1030

інші	фінансові	інвестиції 1035
Довгострокова	дебіторська	заборгованість 1040
Відстрочені	податкові	активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені	аквізиційні	витрати 1060
Залишок	коштів	у	централізованих	
страхових	резервних	фондах

1065

Інші	необоротні	активи 1090
Усього за розділом I 1095 30600
II. Оборотні активи
Запаси 1100 21 21
Виробничі	запаси 1101 21 21
Незавершене	виробництво 1102
Готова	продукція 1103
Товари 1104
Поточні	біологічні	активи 1110
Депозити	перестрахування 1115
Векселі	одержані 1120
Дебіторська	заборгованість	за	продукцію,	
товари,	роботи,	послуги

1125 2460 2460

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунка-
ми:
за	виданими	авансами 1130
з	бюджетом 1135
у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1136
Дебіторська	заборгованість	за	розрахунка-
ми	з	нарахованих	доходів

1140

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунка-
ми	із	внутрішніх	розрахунків

1145

Інша	поточна	дебіторська	заборгованість 1155 80
Поточні	фінансові	інвестиції 1160
Гроші	та	їх	еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки	в	банках 1167
Витрати	майбутніх	періодів 1170
Частка	перестраховика	у	страхових	
резервах

1180

Інші	оборотні	активи 1190
Усього за розділом II 1195 2481 2561
III. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття

1200

Баланс 1300 2481 33161

Пасив Код
рядка

На	
початок	
звітного	
періоду

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований	(пайовий)	капітал 1400 21 30621
Внески	до	незареєстрованого	статутного	
капіталу

1401

Капітал	у	дооцінках 1405
Додатковий	капітал 1410
Емісійний	дохід 1411
Накопичені	курсові	різниці 1412
Резервний	капітал 1415

Нерозподілений	прибуток	(непокритий	
збиток)

1420 2460 2281

Неоплачений	капітал 1425 (	) (	)
Вилучений	капітал 1430 (	) (	)
Інші	резерви 1435
Усього за розділом I 1495 2481 32902
II. довгострокові зобов'язання і 
забезпечення
Відстрочені	податкові	зобов'язання 1500
Пенсійні	зобов'язання 1505
Довгострокові	кредити	банків 1510
Інші	довгострокові	зобов'язання 1515
Довгострокові	забезпечення 1520
Довгострокові	забезпечення	витрат	
персоналу

1521

Цільове	фінансування 1525
Благодійна	допомога 1526
Страхові	резерви 1530
Інвестиційні	контракти 1535
Призовий	фонд 1540
Резерв	на	виплату	джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові	кредити	банків 1600
Векселі	видані 1605
Поточна	кредиторська	заборгованість	за:
довгостроковими	зобов'язаннями 1610
товари,	роботи,	послуги 1615
розрахунками	з	бюджетом 1620
у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1621
розрахунками	зі	страхування 1625
розрахунками	з	оплати	праці 1630
Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
одержаними	авансами

1635

Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
розрахунками	з	учасниками

1640

Поточна	кредиторська	заборгованість	із	
внутрішніх	розрахунків

1645

Поточна	кредиторська	заборгованість	за	
страховою	діяльністю

1650

Поточні	забезпечення 1660
Доходи	майбутніх	періодів 1665
Відстрочені	комісійні	доходи	від	перестра-
ховиків

1670

Інші	поточні	зобов'язання 1690 259
Усього за розділом IІІ 1695 259
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необорот-
ними активами,
утримуваними для продажу, та групами 
вибуття

1700

V. чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду

1800

Баланс 1900 2481 33161

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік

Форма	N	2	Код	за	ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код	

рядка
За	

звітний	
період

За	
аналогіч-
ний	період	
попере-

днього	року
1 2 3 4
Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	
(товарів,	робіт,	послуг)

2000 3000

Чисті	зароблені	страхові	премії 2010
Собівартість	реалізованої	продукції	
(товарів,	робіт,	послуг)

2050 (	) (	)

Чисті	понесені	збитки	за	страховими	
виплатами

2070

Валовий:
прибуток 2090 3000
збиток 2095 (	) (	)
Дохід	(витрати)	від	зміни	у	резервах	
довгострокових	зобов'язань

2105

Дохід	(витрати)	від	зміни	інших	страхових	
резервів

2110

Інші	операційні	доходи 2120
Дохід	від	зміни	вартості	активів,	які	
оцінюються	за	справедливою	вартістю

2121

Дохід	від	первісного	визнання	біологічних	
активів	і	сільськогосподарської	продукції

2122

Адміністративні	витрати 2130 (	179	) (	)
Витрати	на	збут 2150 (	) (	)
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Інші	операційні	витрати 2180 (	) (	)
Витрат	від	зміни	вартості	активів,	які	
оцінюються	за	справедливою	вартістю

2181

Витрат	від	первісного	визнання	біологічних	
активів	і	сільськогосподарської	продукції

2182

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190 3000
збиток 2195 (	179	) (	)
Дохід	від	участі	в	капіталі 2200
Інші	фінансові	доходи 2220
Інші	доходи 2240
Дохід	від	благодійної	допомоги 2241
Фінансові	витрати 2250 (	) (	)
Втрати	від	участі	в	капіталі 2255 (	) (	)
Інші	витрати 2270 (	) (	)
Прибуток	(збиток)	від	впливу	інфляції	на	
монетарні	статті

2275 (	) (	)

Фінансовий результат до оподаткуван-
ня:
прибуток 2290 3000
збиток 2295 (	) (	)
Витрати	(дохід)	з	податку	на	прибуток 2300 -540
Прибуток	(збиток)	від	припиненої	
діяльності	після	оподаткування

2305

чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 2460
збиток 2355 (	179	) (	)

II. СУКУПНИй дОХІд
Стаття Код	

рядка
За	
звіт-
ний	

період

За	аналогіч-
ний	період	

попереднього	
року

1 2 3 4
Дооцінка	(уцінка)	необоротних	активів 2400
Дооцінка	(уцінка)	фінансових	інструментів 2405
Накопичені	курсові	різниці 2410
Частка	іншого	сукупного	доходу	асоційова-
них	та	спільних	підприємств

2415

Інший	сукупний	дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок	на	прибуток,	пов'язаний	з	іншим	
сукупним	доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподатку-
вання

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 
та 2460)

2465 -179 2460

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ
Стаття Код	

рядка
За	

звітний	
період

За	аналогічний	
період	попере-
днього	року

1 2 3 4
Матеріальні	затрати 2500
Витрати	на	оплату	праці 2505
Відрахування	на	соціальні	заходи 2510
Амортизація 2515
Інші	операційні	витрати 2520 179
Разом 2550 179

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй
Стаття Код	

рядка
За	

звітний	
період

За	аналогіч-
ний	період	

попереднього	
року

1 2 3 4
Середньорічна	кількість	простих	акцій 2600
Скоригована	середньорічна	кількість	
простих	акцій

2605

Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	
просту	акцію

2610

Скоригований	чистий	прибуток	(збиток)	
на	одну	просту	акцію

2615

Дивіденди	на	одну	просту	акцію 2650

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

Форма	N3	Код	за	ДКУД 1801004

Стаття Код	
ряд-
ка

За	
звітний	
період

За	аналогічний	
період	

попереднього	
року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операцій-
ної діяльності

Надходження	від:
Реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	
послуг)

3000 540

Повернення	податків	і	зборів 3005
у	тому	числі	податку	на	додану	
вартість

3006

Цільового	фінансування 3010
Надходження	від	отримання	субсидій,	
дотацій

3011

Надходження	авансів	від	покупців	і	
замовників

3015

Надходження	від	повернення	авансів 3020
Надходження	від	відсотків	за	
залишками	коштів	на	поточних	
рахунках

3025

Надходження	від	боржників	неустойки	
(штрафів,	пені)

3035

Надходження	від	операційної	оренди 3040
Надходження	від	отримання	роялті,	
авторських	винагород

3045

Надходження	від	страхових	премій 3050
Надходження	фінансових	установ	від	
повернення	позик

3055

Інші	надходження 3095 259
Витрачання	на	оплату:
Товарів	(робіт,	послуг) 3100 (	98	) (	)
Праці 3105 (	) (	)
Відрахувань	на	соціальні	заходи 3110 (	) (	)
Зобов'язань	з	податків	і	зборів 3115 (	80	) (	540	)
Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	
податку	на	прибуток

3116 (	) (	540	)

Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	
податку	на	додану	вартість

3117 (	) (	)

Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	
інших	податків	і	зборів

3118 (	80	) (	)

Витрачання	на	оплату	авансів 3135 (	) (	)
Витрачання	на	оплату	повернення	
авансів

3140 (	) (	)

Витрачання	на	оплату	цільових	
внесків

3145 (	) (	)

Витрачання	на	оплату	зобов'язань	за	
страховими	контрактами

3150 (	) (	)

Витрачання	фінансових	установ	на	
надання	позик

3155 (	) (	)

Інші	витрачання 3190 (	81	) (	)
чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвести-
ційної діяльності
Надходження	від	реалізації:
фінансових	інвестицій 3200
необоротних	активів 3205
Надходження	від	отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження	від	деривативів 3225
Надходження	від	погашення	позик 3230
Надходження	від	вибуття	дочірнього	
підприємства	та	іншої	господарської	
одиниці

3235

Інші	надходження 3250
Витрачання	на	придбання:
фінансових	інвестицій 3255 (	) (	)
необоротних	активів 3260 (	) (	)
Виплати	за	деривативами 3270 (	) (	)
Витрачання	на	надання	позик 3275 (	) (	)
Витрачання	на	придбання	дочірнього	
підприємства	та	іншої	господарської	
одиниці

3280 (	) (	)

Інші	платежі 3290 (	) (	)
чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті 
фінансової діяльності
Надходження	від:
Власного	капіталу 3300
Отримання	позик 3305
Надходження	від	продажу	частки	в	
дочірньому	підприємстві

3310

Інші	надходження 3340
Витрачання	на:
Викуп	власних	акцій 3345 (	) (	)
Погашення	позик 3350 (	) (	)
Сплату	дивідендів 3355 (	) (	)
Витрачання	на	сплату	відсотків 3360 (	) (	)
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Витрачання	на	сплату	заборгованості	
з	фінансової	оренди

3365 (	) (	)

Витрачання	на	придбання	частки	в	
дочірньому	підприємстві

3370 (	) (	)

Витрачання	на	виплати	неконтрольова-
ним	часткам	у	дочірніх	підприємствах

3375 (	) (	)

Інші	платежі 3390 (	) (	)
чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

3395

1 2 3 4
чистий рух грошових коштів за 
звітний період

3400

Залишок	коштів	на	початок	року 3405
Вплив	зміни	валютних	курсів	на	
залишок	коштів

3410

Залишок	коштів	на	кінець	року 3415
Звіт про власний капітал

за 2017 рік
Форма	N4	Код	за	ДКУД 1801005

Стаття
Код	
ряд-
ка

За
ре
єс
тр
ов
ан
ий
	к
ап
іт
ал

Ка
пі
та
л	
у	
до
оц
ін
ка
х

Д
од
ат
ко
ви
й	
ка
пі
та
л

Ре
зе
рв
ни
й	
ка
пі
та
л

Н
ер
оз
по
ді
ле
ни
й	
пр
иб
ут
ок
	

(н
еп
ок
ри
ти
й	
зб
ит
ок
)

Н
ео
пл
ач
ен
ий
	к
ап
іт
ал

В
ил
уч
ен
ий
	к
ап
іт
ал

В
сь
ог
о

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000 21 2460 2481
на початок року 0
Коригування: 0
Зміна	облікової	політики 4005 0
Виправлення	помилок 4010 0
Інші	зміни 4090 0
Скоригований залишок на 
початок року

4095 21 0 0 0 2460 0 0 2481

чистий прибуток (збиток) 
за звітний період

4100 -179 -179

Інший сукупний дохід за 
звітний період

4110 0

дооцінка (уцінка) необорот-
них активів

4111 0

дооцінка (уцінка) фінансо-
вих інструментів

4112 0

Накопичені курсові різниці 4113 0
частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114 0

Інший сукупний дохід 4116 0
Розподіл прибутку: 0
Виплати	власникам	(дивіденди) 4200 0
Спрямування	прибутку	до	
зареєстрованого	капіталу

4205 0

Відрахування	до	резервного	
капіталу

4210 0

Сума	чистого	прибутку,	
належна	до	бюджету	
відповідно	до	законодавства

4215 0

Сума	чистого	прибутку	на	
створення	спеціальних	
(цільових)	фондів

4220 0

Сума	чистого	прибутку	на	
матеріальне	заохочення

4225 0

Внески учасників: 0
Внески	до	капіталу 4240 30600 -30600 0
Погашення	заборгованості	з	
капіталу

4245 30600 30600

Вилучення капіталу: 0
Викуп	акцій	(часток) 4260 0
Перепродаж	викуплених	
акцій	(часток)

4265 0

Анулювання	викуплених	акцій	
(часток)

4270 0

Вилучення	частки	в	капіталі 4275 0
Зменшення	номінальної	
вартості	акцій

4280 0

Інші	зміни	в	капіталі 4290 0
Інші	зміни	в	капіталі 4291
Разом змін у капіталі 4295 30600 0 0 0 -179 0 0 30421
Залишок 4300 30621 0 0 0 2281 0 0 32902

ПРИМІТКИ дО РІчНОї ФІНАНСОВОї ЗВІТНОСТІ
за 2017 рік 

 Форма №5 Код	ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи 

Групи
нематеріальних	активів

Код	
ряд-
ка

Залишок	на	
початок	року Надій-

шло	
за	рік

Переоцінка
(дооцінка	+,	уцінка	-) Вибуло	за	рік Нарахо-

вано	
аморти-
зації	
за	рік

Втрати	
від	

змен-
шення	

кориснос-
ті	за	рік

Інші	зміни	за	рік Залишок	на	кінець	
року

первісна	
(переоці-
нена)	

вартість

накопи-
чена	

аморти-
зація	

первісної	
(переоці-
неної)	
вартості	

накопи-
ченої	

аморти-
зації	

первісна
(переоці-
неної)	
вартості	

накопи-
чена	

аморти-
зація	

первісної	
(переоці-
неної)	
вартості	

накопи-
ченої	

аморти-
зації	

первісна
(переоці-
неної)	
вартості	

накопи-
чена	

аморти-
зація	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права	користування	
природними	ресурсами

010

Права	користування	майном 020
Права	на	комерційні	
позначення

030

Права	на	об'єкти	промисло-
вої	власності

040

Авторське	право	та	суміжні	
з	ним	права

050

060
Інші	нематеріальні	активи 070
Разом 080
Гудвіл 090
Із	рядка	080	графа	14 вартість	нематеріальних	активів,	щодо	яких	існує	обмеження	права	власності (081)-	-_____________________________

вартість	оформлених	у	заставу	нематеріальних	активів (082)-	_____________________________
вартість	створених	підприємством	нематеріальних	активів (083)-	_____________________________

Із	рядка	080	графа	5 вартість	нематеріальних	активів,	отриманих	за	рахунок	цільових	асигнувань (084)-	_____________________________
Із	рядка	080	графа	15 накопичена	амортизація	нематеріальних	активів,	щодо	яких	існує	обмеження	права	власності (085)-	_____________________________

ІІ. Основні засоби

Групи	основних	
засобів

Код	
рядка

Залишок	на	
початок	року

Надій-
шло	
за	рік

Переоцін-
ка	

(дооцінка	
+,	уцінка	-)

Вибу-
ло	

за	рік

Вибуло	за	рік
Нара-
хова-
но	

амор-
тизації	
за	рік

Втра-
ти		
Від	
змен-
шен-
ня	

корис-
ності

Інші	зміни	за	рік Залишок	на	
кінець	року

у	тому	числі

первісна	
(пере-
оцінена)	
вартість

знос

первісна	
(пере-
оцінена)	
вартість

знос

Одержані	за	
фінансовою	
орендою	

Передані	в	
оперативну	
оренду

первісної	
(переоці-
неної)	
вартості

зносу

первісної	
(переоці-
неної)	
вартості

зно-
су

первісна	
(переоціне-
на)	вартість

знос
первісна	

(переоціне-
на)	вартість

знос
первісна	

(переоціне-
на)	вартість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні	ділянки 100
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Інвестиційна	
нерухомість

105

Капітальні	витрати	
на	поліпшення	
земель

110

Будинки,	споруди	
та	передавальні	
пристрої

120

Машини	та	
обладнання

130

Транспортні	засоби 140
Інструменти,	
прилади,	інвентар	
(меблі)

150

Тварини 160
Багаторічні	
насадження

170

Інші	основні	засоби 180
Бібліотечні	фонди 190
Малоцінні	
необоротні	
матеріальні	активи

200

Тимчасові	
(нетитульні)	
споруди

210

Природні	ресурси 220
Інвентарна	тара 230
Предмети	прокату 240
Інші	необоротні	
матеріальні	активи

250

Разом 260
Із	рядка	260	графа	14 вартість	основних	засобів,	щодо	яких	існують	передбачені	чинним	законодавством	обмеження	права	власності (261)-	

вартість	оформлених	у	заставу	основних	засобів (262)-	
залишкова	вартість	основних	засобів,	що	тимчасово	не	використовуються	(консервація,	реконструкція	тощо) (263)-	
первісна	(переоцінена)	вартість	повністю	амортизованих	основних	засобів (264)-	469
основні	засоби	орендованих	цілісних	майнових	комплексів (2641)-	

Із	рядка	260	графа	8 вартість	основних	засобів,	призначених	для	продажу (265)-	
залишкова	вартість	основних	засобів,	утрачених	унаслідок	надзвичайних	подій (2651)-	

Із	рядка	260	графа	5 вартість	основних	засобів,	придбаних	за	рахунок	цільового	фінансування (266)-	
Вартість	основних	засобів,	що	взяті	в	операційну	оренду  (267)	-	
Із	рядка	260	графа	15 знос	основних	засобів,	щодо	яких	існують	обмеження	права	власності (268)-	
Із	рядка	105	графа	14 вартість	інвестиційної	нерухомості,	оціненої	за	справедливою	вартістю (269)-	

ІІІ. Капітальні інвестиції 
Найменування	показника Код	

рядка
За	рік	 На	кінець	

року
1 2 3 4
Капітальне	будівництво 280
Придбання	(виготовлення)	основних	засобів 290
Придбання	(виготовлення)	інших	необоротних	
матеріальних	активів

300

Придбання	(створення)	нематеріальних	активів 310
Придбання	(вирощування)	довгострокових	
біологічних	активів

320

Інші 330 30600 30600
Разом 340 30600 30600
Із	рядка	340	
графа	3 капітальні	інвестиції	в	інвестиційну	нерухомість (341)	_____

фінансові	витрати,	включені	до	капітальних	
інвестицій (342)	_____

ІV. доходи і витрати 
Найменування показника Код 

рядка
доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна	оренда	активів 440
Операційна	курсова	різниця 450
Реалізація	інших	оборотних	активів 460
Штрафи,	пені,	неустойки 470
Утримання	об’єктів	житлового-комунального	і	
соціально-культурного	призначення

480

Інші	операційні	доходи	і	витрати 490
у	тому	числі:	відрахування	до	резерву	
сумнівних	боргів

491 Х

Непродуктивні	витрати	і	втрати 492 Х
Б. доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:

Асоційовані	підприємства 500
Дочірні	підприємства 510
Спільну	діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 Х
Проценти	 540 Х
Фінансова	оренда	активів 550
Інші	фінансові	доходи	і	витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація	фінансових	інвестицій 570
Доходи	від	об’єднання	підприємств 580
Результати	оцінки	корисності 590
Неопераційна	курсова	різниця 600
Безоплатно	одержані	активи 610 Х
Списання	необоротних	активів 620 Х
Інші	доходи	і	витрати 630
Товарообмінні	(бартерні)	операції	з	продукцією	(товарами,	
роботами,	послугами)

(631)____

Частка	доходу	від	реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	послуг)	за	
товарообмінними	(бартерними)	контрактами	з
пов’язаними	сторонами (632)____%
Із	рядків	540	-560	графа	4	фінансові	витрати,	уключені	до	
собівартості	активів

(633)____

IV. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Готівка 640
Поточний	рахунок	у	банку 650
Інші	рахунки	в	банку	(акредитиви,	чекові	книжки) 660
Грошові	кошти	в	дорозі 670
Еквіваленти	грошових	коштів 680
Разом 690

З	рядка	1090	гр.	4	Балансу	(Звіту	про	фінансовий	стан)	Грошові	кошти,	вико-
ристання	яких	обмежено	(691)	_______

VII. Забезпечення і резерви 

Види	забезпечень	і	резервів
Код	
ряд-
ка

Зали-
шок	на	
початок	
року

Збільшення	за	звітний	рік	 Використа-
но	у	

звітному	
році

Створено	
невикориста-
ну	суму	у	

звітному	році	

Сума	очікуваного	відшкоду-
вання	витрат	іншою	

стороною,	що	враховано	при	
оцінці	забезпечення

Залишок	
на	кінець	
року

Нараховано	
(створено)	

Додаткові	
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення	на	виплату	відпусток	працівникам 710
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VIII. Запаси

Найменування	показника
Код
ряд-
ка

Балансова	
вартість	на	
кінець	року

Переоцінка	за	рік
збільшення	

чистої	вартості	
реалізації	*

уцінка

1 2 3 4 5
Сировина	і	матеріали 800
Купівельні	напівфабрикати	та	
комплектуючі	

810

вироби 820
Паливо 830
Тара	і	тарні	матеріали 840
Будівельні	матеріали 850
Запасні	частини 860
Матеріали	сільськогосподарського	
призначення

870

Поточні	біологічні	активи 880 21
Малоцінні	та	швидкозношувані	
предмети

890

Незавершене	виробництво 900
Готова	продукція 910 4
Товари 920 21
Із	рядка	920	Балансова	вартість	запасів:
Відображених	за	чистою	вартістю	реалізації (921)	______
Переданих	у	переробку (922)	______
Оформлених	в	заставу (923)______
Переданих	на	комісію (924)	______
Активи	на	відповідальному	зберіганні	(позабалансовий	рахунок	02) (925)______
З	рядка	1200	графа	4	Балансу	(Звіту	про	фінансовий	стан)	
запаси,	призначені	для	продажу

(926)______

*визначається	за	п.	28	Положення	(стандарту)	бухгалтерського	
обліку	9	«Запаси»

IX. дебіторська заборгованість
Найменування показника Код 

ряд-
ка

Всього 
на кінець 

року

у т.ч. за строком непогашення
до 12 

місяців
від 12 до 

18 місяців
від 18 до 

36 місяців
1 2 3 4 5 6
Дебіторська	заборгованість	
за	товари,	роботи,	послуги

940 2460 2460

Інша	поточна	дебіторська	
заборгованість

950 80 80

Списано	у	звітному	році	безнадійної	дебіторської	заборгованості	 (951)	______
Із	рядків	940	і	950	графа	3	заборгованість	з	пов’язаними	сторонами (952)	______

Х. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Виявлено	(списано)	за	рік	нестач	і	втрат 960

Визнано	заборгованістю	винних	осіб	у	звітному	році 970
Сума	нестач	і	втрат,	остаточне	рішення	щодо	
винуватців	за	якими	на	кінець	року	не	прийнято	
(позабалансовий	рахунок	072)

980

ХІ. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід	за	будівельними	контрактами	за	
звітний	рік

1110

Заборгованість	на	кінець	звітного	року: 1120
валова	замовників 1130
валова	замовникам 1140
з	авансів	отриманих 1150
Сума	затриманих	коштів	на	кінець	року 1160

ХІІ. Податок на прибуток.
Найменування показника Код рядка Сума

1 2 3
Поточний	податок	на	прибуток 1210
Відстрочені	податкові	активи:	на	початок	звітного	року 1220
на	кінець	звітного	року 1225
Відстрочені	податкові	зобов'язання:	на	початок	звітного	
року

1230

на	кінець	звітного	року 1235
Включено	до	Звіту	про	фінансові	результати	-	усього 1240
у	тому	числі: 1241
поточний	податок	на	прибуток 1242
зменшення	(збільшення)	відстрочених	податкових	активів 1243
збільшення	(зменшення)	відстрочених	податкових	
зобов'язань

1250

Відображено	у	складі	власного	капіталу	-	усього 1251
у	тому	числі: 1252
поточний	податок	на	прибуток 1253

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код	рядка Сума
1 2 3
Нараховано	за	звітний	рік 1300
Використано	за	рік	-	усього 1310
в	тому	числі	на:
будівництво	об’єктів	

1311

придбання	(виготовлення)	та	поліпшення	основних	
засобів

1312

з	них	машини	та	обладнання 1313
придбання	(створення)	нематеріальних	
активів

1314

погашення	отриманих	на	капітальні	інвестиції	
позик

1315

1316
1317

Забезпечення	наступних	витрат	на	додаткове	
пенсійне	забезпечення

720

Забезпечення	наступних	витрат	на	виконання	
гарантійних	зобов'язань

730

Забезпечення	наступних	витрат	на	реструктури-
зацію

740

Забезпечення	наступних	витрат	на	виконання	
зобов'язань	щодо	обтяжливих	контрактів

750

760
770

Резерв	сумнівних	боргів 775
Разом 780

ХІV. Біологічні активи

Групи	біологічних	активів
Код	
ряд-
ка

Обліковуються	за	первісною	вартістю Обліковуються	за	справедливою	вартістю
залишок	на	
початок	року надій-

шло	
за	рік

вибуло	за	рік нарахо-
вано	
амор-
тизації	
за	рік

втра-
ти	від	
змен-
шення	
корис-
ності

вигоди	
від	

віднов-
лення	
корис-
ності

залишок	на	
кінець	року зали-

шок	на	
початок	
року

надій-
шло	
за	рік

зміни	
вартості	
за	рік

ви-
було	
за	
рік

зали-
шок	на	
кінець	
року

пер-
вісна	
вар-
тість

накопи-
чена	

аморти-
зація

пер-
вісна	
вар-
тість

накопи-
чена	
амор-
тизація

пер-
вісна	
вар-
тість

накопи-
чена	
амор-
тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
довгострокові біологічні 
активи 
- усього
в	тому	числі	 1410
робоча	худоба 1411
продуктивна	худоба 1412
багаторічні	насадження 1413

1414
інші	довгострокові	біологічні	
активи 1415
Поточні біологічні активи 
- усього
в	тому	числі:	 1420 Х Х Х Х
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тварини	на	вирощуванні	та	
відгодівлі 1421 Х Х Х Х
біологічні	активи	в	стані	
біологічних	перетворень 1422 Х Х Х Х

1423 Х Х Х Х
Інші	поточні	біологічні	активи 1424 Х Х Х Х
	Разом 1430
З	рядка	1430	графа	5	і	графа	14 вартість	біологічних	активів,	придбаних	за	рахунок	цільового	фінансування (1431)
З	рядка	1430	графа	6	і	графа	16 залишкова	вартість	довгострокових	біологічних	активів,	первісна	вартість	поточних	біологічних	

активів	і	справедлива	вартість	біологічних	активів,	утрачених	унаслідок	надзвичайних	подій (1432)
З	рядка	1430	графа	11	і	графа	17 балансова	вартість	біологічних	активів,	щодо	яких	існують	передбачені	законодавством	

обмеження	права	власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування	показника Код	
рядка

Вартість	
первісно-

го	
визнання

Витрати,	
пов’язані	з	
біологічними	

перетвореннями

Результат	від	
первісного	визнання Уцінка

Вируч-
ка	від	
реалі-
зації

Собівар-
тість	

реалізації

Фінансовий	результат
(прибуток	+,	збиток	-)	від

дохід витрати реалізації Первісного	визнання	
та	реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва 
- усього

1500 (	) (	) (	)

у	тому	числі:
зернові	і	зернобобові 1510 (	) (	) (	)
з	них: 1511 (	) (	) (	)
пшениця 1512 (	) (	) (	)
соя 1513 (	) (	) (	)
соняшник 1514 (	) (	) (	)
ріпак 1515 (	) (	) (	)
цукрові	буряки	(фабричні) 1516 (	) (	) (	)
картопля 1517 (	) (	) (	)
плоди	(зерняткові,	кісточкові) 1518 (	) (	) (	)
інша	продукція	рослинництва 1519 (	) (	) (	)
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва 
- усього

1520 (	) (	) (	)

у	тому	числі:
приріст	живої	маси	-	усього 1530 (	) (	) (	)
з	нього: 1531 (	) (	) (	)
великої	рогатої	худоби 1532 (	) (	) (	)
свиней 1533 (	) (	) (	)
молоко 1534 (	) (	) (	)
вовна 1535 (	) (	) (	)
яйця 1536 (	) (	) (	)
інша	продукція	тваринництва 1537 (	) (	) (	)
додаткові	біологічні	активи	тваринництва 1538 (	) (	) (	)

1539 (	) (	) (	)
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом

1540 (	) (	) (	)

5 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:
повне найменування і код за єдРПОУ аудиторської фірми або прізви-
ще, ім’я та по батькові аудитора
ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АУДИТОРСЬКА	
ФІРМА	«ІМОНА	–	АУДИТ».	
місцезнаходження або місце проживання
01030,	м.	Київ,	вул.	Пирогова,	2/37.
реквізити свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів (якщо емітент є професійним учасником ринку цінних 
паперів)
Свідоцтво	про	внесення	до	реєстру	аудиторських	фірм,	які	можуть	проводити	
аудиторські	перевірки	професійних	учасників	ринку	цінних	паперів,	видане	
Національною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	строк	дії:	
25.01.2016	р.	–	24.09.2020	р.
реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Cвідоцтво	про	внесення	до	Реєстру	аудиторських	фірм	та	аудиторів,	видане	
Аудиторською	палатою	України,	строк	дії:	26.01.2001	р.	-	24.09.2020	р.

ІІ. Інформація про облігації, щодо яких прийнято рішення про публічне 
розміщення
1 дата і номер рішення (протоколу) про публічне розміщення облігацій; 

найменування органу, який прийняв рішення; порядок проведення та 
кількість учасників голосування; кількість та відсоток голосів, якими 
приймалось рішення про розміщення
Рішення	про	публічне	розміщення	облігацій	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ОПТОВИЙ	РИНОК	ПРОДОВОЛЬ-
СТВА	«ФУДЦЕНТР»	(далі	–	Рішення)	прийнято	23 лютого 2018 року 
шляхом	відкритого	голосування	на	засіданні	позачергових	Загальних	зборів	
Учасників	ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР»	(Протокол	№23/02-18	від	23	лютого	
2018	року).	«За»	прийняте	Рішення	та	його	затвердження	проголосували	всі	
три	Учасника,	що	в	сукупності	володіють	100%	(сто	відсотків)	голосів	на	
зборах	Учасників	Емітента	або	30	620	500	гривень	(Тридцять	мільйонів	
шістсот	двадцять	тисяч	п’ятсот	гривень	00	коп.)	від	Статутного	капіталу	
Емітента.	

2 Мета використання фінансових ресурсів, залучених від публічного 
розміщення облігацій (конкретні обсяги та напрями використання)
Фінансові	ресурси,	залучені	від	публічного	розміщення	облігацій	у	розмірі	
100%	коштів	будуть	спрямовані	в	повному	обсязі	на	здійснення	господар-
ської	діяльності	Емітента	з	фінансування	ремонту,	реконструкції,	облашту-
вання	торгових	місць,	введення	в	експлуатацію	та	розвиток	центрального	
оптового	ринку	продовольства	«ФУДЦЕНТР»	на	базі	орендованих	
Товариством	об’єктів	нерухомості	за	адресою	м.	Київ,	вул.	Каховська,	64.

3 джерела погашення та виплати доходу за облігаціями
Джерелом	погашення	облігацій	та	виплати	доходу	є	власні	кошти	Емітента,	
що	будуть	отримані	від	господарської	діяльності,	що	залишаються	після	
розрахунків	з	бюджетом	та	сплати	інших	обов’язкових	платежів.	

4 Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів, отриманих при 
публічному розміщенні облігацій в рахунок їх оплати, для формування 
і поповнення статутного капіталу емітента, а також покриття збитків 
від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу 
облігацій як результату поточної господарської діяльності
Емітент	зобов’язується	не	використовувати	кошти,	отримані	при	публічному	
розміщенні	облігацій	в	рахунок	їх	оплати	для	формування	і	поповнення	
статутного	капіталу,	а	також	покриття	збитків	від	господарської	діяльності	
шляхом	зарахування	доходу	від	продажу	облігацій	як	результату	поточної	
господарської	діяльності

5 Інформація про облігації, які пропонуються до публічного розміщення:
1) параметри випуску:

характеристика облігацій (іменні; відсоткові/цільові/дисконтні; 
звичайні (незабезпечені)/забезпечені)
іменні	відсоткові	забезпечені	облігації
кількість облігацій
загальна	кількість	облігацій	-	4	580	000	(чотири	мільйона	п’ятсот	вісімдесят	
тисяч)	штук
номінальна вартість облігації
номінальна	віртість	однієї	облігації	становить	100	(сто)	гривень	00	копійок
загальна номінальна вартість випуску облігацій
458	000	000,00	(чотириста	п’ятдесят	вісім	мільйон	гривень	00	копійок)	грн.	
серія облігацій*
Облігації	випускаються	однією	серією	«B»
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кількість облігацій та порядкові номери облігацій в серії облігацій*
загальна	кількість	облігацій	-	4	580	000	(чотири	мільйона	пятсот	вісімдесят	
тисяч)	штук
порядкові	номери:	0000001	–	4	580	000	
загальна номінальна вартість облігацій в серії облігацій*
458	000	000,00	(	чотириста	п’ятдесят	вісім	мільйонів	гривень	00	копійок)	грн.

2) інформація щодо забезпечення облігацій (у разі прийняття рішення 
про публічне розміщення забезпечених облігацій):
вид забезпечення (порука щодо забезпечення виконання зобов'язання сто-
совно погашення основної суми боргу/ погашення основної суми боргу та 
виплати доходу за облігаціями або гарантія щодо погашення основної суми 
боргу/погашення основної суми боргу та виплати доходу за облігаціями)
Порука	щодо	забезпечення	виконання	зобов’язання	стосовно	погашення	
основної	суми	боргу.
розмір забезпечення 458	000	000,00	(чотириста	п’ятдесят	вісім	мільйонів)	грн.	
00	коп.
найменування, місцезнаходження, код за єдРПОУ поручителя(ів)/
гаранта(ів), місце та дата проведення його (їх) державної реєстрації
Товариство	з	обмеженою	відповідальністю	«МАРКАБ»;	02002,	м.	Київ,	
вул.	Каховська,	64,	код	ЄДРПОУ	38888987;	дата	реєстрації:	12.09.2013;	
місце	проведення	державної	реєстрації:	м.	Київ.
розмір власного капіталу поручителя(ів)/гаранта(ів)
482	084	тис.	грн.станом	на	31.12.2017	року
реквізити документів, що підтверджують забезпечення (гарантія/ 
договір поруки)
Договір	поруки	№02	від	23	лютого	2018	року
істотні умови договору поруки (сума забезпечення, строк і порядок ви-
конання договору) або основні положення гарантії (гарантійного листа): 
сума, на яку надається гарантія, строк і порядок виконання
Відповідно	до	тексту	укладеного	між	Емітентом	та	Поручителем	договору	по-
руки	№02	від	23	лютого	2018	року:	
1.	«Предмет	Договору.
1.1.	Поручитель	зобов'язується	у	повному	обсязі	солідарно	відповідати	перед	
власниками	облігацій,	надалі	за	текстом	-	"Власники",	у	разі	порушення	Емі-
тентом	виконання	зобов'язань	щодо	погашення	облігацій	Товариства	з	обме-
женою	 відповідальністю	 «ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ОПТОВИЙ	РИНОК	ПРОДОВОЛЬ-
СТВА	«ФУДЦЕНТР»	серії	«В» у	кількості	4	580	000	(чотири	мільйона	п’ятсот	
вісімдесят	тисяч)	штук	на	суму	458	000	000,00	(чотиристи	п’ятдесят	вісім	міль-
йонів)	гривень,	надалі	за	текстом	-	"Облігації",	які	будуть	випущені	відповідно	
до	умов	емісії	Облігацій,	що	затверджені	рішенням	Загальних	зборів	учасників	
Товариства	з	обмеженого	відповідальністю	«ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ОПТОВИЙ	РИ-
НОК	 ПРОДОВОЛЬСТВА	 «ФУДЦЕНТР»	 про	 публічне	 розміщення	 облігацій	
«ТОВ	ЦОРП	«ФУДЦЕНТР»	(протокол	№23/02-18	від	23	лютого	2018	року),	на-
далі	за	текстом	-	"Умови	емісії	Облігацій",	а	саме:
•	погашення	у	порядку	та	строки,	визначені	в	Проспекту	емісії	облігацій	шля-
хом	виплати	номінальної	вартості	облігацій.	Сума	поруки	складає	458	000	000	
(чотириста	п’ятдесят	вісім	мільйонів)	гривень.
1.2.	Поручитель	ознайомлений	з	Умовами	емісії	Облігацій	та	стверджує,	що	
ніяких	непорозумінь	щодо	зобов'язань	Емітента	за	Облігаціями	не	має.
2.	Основні	положення	Договору.
2.1.	Поручитель	зобов'язаний	нести	солідарну	відповідальність	перед	Власни-
ками	Облігацій	у	разі	порушення	Емітентом	виконання	зобов'язань,	забезпече-
них	порукою,	у	розумінні	параграфа	3	глави	49	Цивільного	кодексу	України.
2.2.	Договір	поруки	передбачає	солідарну	відповідальність	Поручителя	перед	
Власниками	Облігацій	на	період,	протягом	якого	Власники	облігацій	матимуть	
у	власності	зазначені	Облігації.
2.3.	Власник	Облігацій	набуває	права	вимоги	до	Поручителя	після	закінчення	
5	(п'яти)	робочих	днів	з	моменту	повного	або	часткового	невиконання	Емітен-
том	засвідчених	Облігаціями	зобов'язань	перед	Власником	Облігацій.	У	разі	
часткового	невиконання	Емітентом	своїх	зобов'язань	за	Облігаціями	щодо	їх	
погашення	у	порядки	та	строки,	визначені	в	Проспекту	емісії	облігацій.	Власник	
Облігацій	 вправі	 вимагати	 від	 Поручителя	 виконання	 за	 Договором	 поруки	
лише	в	частині	невиконаних	Емітентом	зобов'язань	за	Облігаціями.	Факт	неви-
конання	Емітентом	своїх	зобов'язань	за	Облігаціями	перед	Власником	Обліга-
цій	 повинен	 бути	 засвідчений	 у	 встановленому	 законодавством	 порядку,	 з	
пред'явленням	 відповідного	 документа	 Поручителю	 (у	 разі	 невиплати	 номі-
нальної	вартості	Облігацій	при	їх	погашенні	у	порядку	та	строки,	визначені	в	
Проспекті	емісії	Облігацій,	-	відповідь	Емітента	або	Центрального	депозитарію	
цінних	паперів,	що	підтверджує	факт	невиплати,	на	відповідне	письмове	звер-
нення	Власника	Облігацій;	У	разі	звернення	Власника	Облігацій	до	Поручите-
ля	 з	 вимогою	про	виконання	 зобов'язань,	Власник	Облігацій	 повинен	 також	
підтвердити	право	власності	на	Облігації	у	встановленому	законодавством	по-
рядку	або	підтвердити	факт	списання	прав	на	Облігації	з	власного	рахунку	в	
цінних	паперах	в	депозитарній	установі	на	рахунок	в	цінних	паперах	Емітента	
в	депозитарії	у	разі	їх	погашення	Емітентом.
2.4.	Поручитель	зобов'язаний	виконати	свої	зобов'язання	за	п.1.1.	цього	Дого-
вору	не	пізніше	ніж	на	21	(двадцять	перший)	робочий	день	з	дати	належного	
звернення	до	нього	Власника	Облігацій	(включаючи	день	звернення)	шляхом	
виплати	номінальної	вартості	облігацій	Власнику	у	відповідності	до	умов	Про-
спекту	на	розрахункові	рахунки	власників	облігацій.	Зобов'язання	за	Облігаці-
ями	не	припиняються	в	разі	звернення	Власника	Облігацій	до	Поручителя	з	
вимогою	про	виконання	зобов'язань	за	вказаними	Облігаціями,	при	цьому,	у	
разі	виконання	Поручителем	зобов'язань	перед	Власником	Облігацій	за	Дого-
вором	поруки,	Поручитель	набуває	всіх	прав	Власника	Облігацій	по	зазначено-
му	зобов'язанню	і	має	право	зворотної	вимоги	до	Емітента	в	розмірі	виплаче-
них	ним	сум.

відомості про наявність між емітентом та поручителем/гарантом 
відносин контролю, укладених правочинів тощо
Між	Емітентом	та	Поручителем	відсутні	відносини	контролю.	Між	Емітентом	
та	Поручителем	укладено	Договір	оренди	від	28.07.2017	р.,	який	посвідчено	
приватним	нотаріусом	Київського	міського	нотаріального	округу	Позняковою	
С.В.;	зареєстровано	в	реєстрі	за	№449	та	Договори	поруки	№01	від	07	
серпня	2017	року	та	№02	від	23	лютого	2018	р.	
фінансова звітність поручителя(ів)/гаранта(ів) за звітний період, що 
передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації 
випуску та проспекту емісії облігацій, та за звітний рік, що передував 
року, у якому подаються документи для реєстрації випуску та 
проспекту емісії облігацій:звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період; звіт про 
зміни у власному капіталі за період; звіт про рух грошових коштів за 
період; примітки до фінансової звітності, тис. грн.
Фінансова	звітність	поручителя	за	четвертий	квартал	2017	рік	співпадає	з	
фінансовою	звітністю	за	2017	рік.	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 рік

Форма	N	1	Код	за	ДКУД 1801001
Актив Код	

ряд-
ка

На	
початок	
звітного	
періоду

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні	активи 1000
первісна	вартість 1001
накопичена	амортизація 1002
Незавершені	капітальні	інвестиції 1005 155
Основні	засоби 1010 21782 482693
первісна	вартість 1011 39034 957470
знос 1012 17252 474777
Інвестиційна	нерухомість 1015
	Первісна	вартість	інвестиційної	нерухомості 1016
	Знос	інвестиційної	нерухомості 1017
Довгострокові	біологічні	активи 1020
	Первісна	вартість	довгострокових	біологічних	активів 1021
	Накопичена	амортизація	довгострокових	біологічних	
активів

1022

Довгострокові	фінансові	інвестиції:
які	обліковуються	за	методом	участі	в	капіталі	інших	
підприємств

1030

інші	фінансові	інвестиції 1035
Довгострокова	дебіторська	заборгованість 1040
Відстрочені	податкові	активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені	аквізиційні	витрати 1060
Залишок	коштів	у	централізованих	страхових	
резервних	фондах

1065

Інші	необоротні	активи 1090
Усього за розділом I 1095 21782 482848
II. Оборотні активи
Запаси 1100 136 67
Виробничі	запаси 1101 132 67
Незавершене	виробництво 1102
Готова	продукція 1103
Товари 1104 4
Поточні	біологічні	активи 1110
Депозити	перестрахування 1115
Векселі	одержані 1120
Дебіторська	заборгованість	за	продукцію,	товари,	
роботи,	послуги

1125 52 50

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками:
за	виданими	авансами 1130
з	бюджетом 1135
у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1136
Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	з	
нарахованих	доходів

1140

Дебіторська	заборгованість	за	розрахунками	із	
внутрішніх	розрахунків

1145

Інша	поточна	дебіторська	заборгованість 1155 43 448
Поточні	фінансові	інвестиції 1160
Гроші	та	їх	еквіваленти 1165 18 32
Готівка 1166 12 32
Рахунки	в	банках 1167 6
Витрати	майбутніх	періодів 1170
Частка	перестраховика	у	страхових	резервах 1180
Інші	оборотні	активи 1190 99 110
Усього за розділом II 1195 348 707
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття

1200

Баланс 1300 22130 483555
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Пасив Код
ряд-
ка

На	
початок	
звітного	
періоду

На	кінець	
звітного	
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований	(пайовий)	капітал 1400 617 617
Внески	до	незареєстрованого	статутного	капіталу 1401
Капітал	у	дооцінках 1405 18556 480400
Додатковий	капітал 1410
Емісійний	дохід 1411
Накопичені	курсові	різниці 1412
Резервний	капітал 1415
Нерозподілений	прибуток	(непокритий	збиток) 1420 2013 1067
Неоплачений	капітал 1425 (	) (	)
Вилучений	капітал 1430 (	) (	)
Інші	резерви 1435
Усього за розділом I 1495 21186 482084
II. довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені	податкові	зобов'язання 1500
Пенсійні	зобов'язання 1505
Довгострокові	кредити	банків 1510
Інші	довгострокові	зобов'язання 1515
Довгострокові	забезпечення 1520
Довгострокові	забезпечення	витрат	персоналу 1521
Цільове	фінансування 1525
Благодійна	допомога 1526
Страхові	резерви 1530
Інвестиційні	контракти 1535
Призовий	фонд 1540
Резерв	на	виплату	джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові	кредити	банків 1600
Векселі	видані 1605
Поточна	кредиторська	заборгованість	за:
довгостроковими	зобов'язаннями 1610
товари,	роботи,	послуги 1615 1 103
розрахунками	з	бюджетом 1620 16 95
у	тому	числі	з	податку	на	прибуток 1621
розрахунками	зі	страхування 1625 14 14
розрахунками	з	оплати	праці 1630 33 41
Поточна	кредиторська	заборгованість	за	одержаними	
авансами

1635

Поточна	кредиторська	заборгованість	за	розрахунка-
ми	з	учасниками

1640

Поточна	кредиторська	заборгованість	із	внутрішніх	
розрахунків

1645

Поточна	кредиторська	заборгованість	за	страховою	
діяльністю

1650

Поточні	забезпечення 1660
Доходи	майбутніх	періодів 1665
Відстрочені	комісійні	доходи	від	перестраховиків 1670
Інші	поточні	зобов'язання 1690 880 1218
Усього за розділом IІІ 1695 944 1471
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 
активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. чиста вартість активів недержавного пенсійно-
го фонду

1800

Баланс 1900 22130 483555
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2017 рік
Форма	N	2	Код	за	ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код	

ряд-
ка

За	
звітний	
період

За	
аналогіч-
ний	період	
попере-

днього	року
1 2 3 4
Чистий	дохід	від	реалізації	продукції	(товарів,	
робіт,	послуг)

2000 1880 1795

Чисті	зароблені	страхові	премії 2010
Собівартість	реалізованої	продукції	(товарів,	
робіт,	послуг)

2050 (	1590	) (	1018	)

Чисті	понесені	збитки	за	страховими	виплатами 2070
Валовий:
прибуток 2090 290 777
збиток 2095 (	) (	)
Дохід	(витрати)	від	зміни	у	резервах	довгостроко-
вих	зобов'язань

2105

Дохід	(витрати)	від	зміни	інших	страхових	
резервів

2110

Інші	операційні	доходи 2120 99 30

Дохід	від	зміни	вартості	активів,	які	оцінюються	за	
справедливою	вартістю

2121

Дохід	від	первісного	визнання	біологічних	активів	і	
сільськогосподарської	продукції

2122

Адміністративні	витрати 2130 (	591	) (	943	)
Витрати	на	збут 2150 (	764	) (	556	)
Інші	операційні	витрати 2180 (	1	) (	13	)
Витрат	від	зміни	вартості	активів,	які	оцінюються	
за	справедливою	вартістю

2181

Витрат	від	первісного	визнання	біологічних	
активів	і	сільськогосподарської	продукції

2182

Фінансовий результат від операційної 
діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 (	967	) (	705	)
Дохід	від	участі	в	капіталі 2200
Інші	фінансові	доходи 2220
Інші	доходи 2240 30 99
Дохід	від	благодійної	допомоги 2241
Фінансові	витрати 2250 (	) (	)
Втрати	від	участі	в	капіталі 2255 (	) (	)
Інші	витрати 2270 (	) (	)
Прибуток	(збиток)	від	впливу	інфляції	на	
монетарні	статті

2275 (	) (	)

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 (	937	) (	606	)
Витрати	(дохід)	з	податку	на	прибуток 2300 -9
Прибуток	(збиток)	від	припиненої	діяльності	після	
оподаткування

2305

чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 (	946	) (	606	)

II. СУКУПНИй дОХІд
Стаття Код	

ряд-
ка

За	
звітний	
період

За	
аналогіч-
ний	період	
попере-

днього	року
1 2 3 4

Дооцінка	(уцінка)	необоротних	активів 2400 461844
Дооцінка	(уцінка)	фінансових	інструментів 2405
Накопичені	курсові	різниці 2410
Частка	іншого	сукупного	доходу	асоційованих	та	
спільних	підприємств

2415

Інший	сукупний	дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 461844
Податок	на	прибуток,	пов'язаний	з	іншим	
сукупним	доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 461844
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 
2460)

2465 460898 -606

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІйНИХ ВИТРАТ
Стаття Код	

ряд-
ка

За	
звітний	
період

За	аналогічний	
період	попере-
днього	року

1 2 3 4
Матеріальні	затрати 2500 788 551
Витрати	на	оплату	праці 2505 563 512
Відрахування	на	соціальні	заходи 2510 143 138
Амортизація 2515 969 867
Інші	операційні	витрати 2520 483 462
Разом 2550 2946 2530

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй
Стаття Код	

ряд-
ка

За	
звітний	
період

За	аналогічний	
період	попере-
днього	року

1 2 3 4
Середньорічна	кількість	простих	акцій 2600
Скоригована	середньорічна	кількість	
простих	акцій

2605

Чистий	прибуток	(збиток)	на	одну	просту	акцію 2610
Скоригований	чистий	прибуток	(збиток)	на	
одну	просту	акцію

2615

Дивіденди	на	одну	просту	акцію 2650

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

Форма	N3	Код	за	ДКУД 1801004
Стаття Код	

ряд-
ка

За	
звітний	
період

За	аналогічний	
період	попере-
днього	року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності
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Надходження	від:
Реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	послуг) 3000 1184 1120
Повернення	податків	і	зборів 3005
у	тому	числі	податку	на	додану	вартість 3006
Цільового	фінансування 3010
Надходження	від	отримання	субсидій,	
дотацій

3011

Надходження	авансів	від	покупців	і	
замовників

3015

Надходження	від	повернення	авансів 3020
Надходження	від	відсотків	за	залишками	
коштів	на	поточних	рахунках

3025

Надходження	від	боржників	неустойки	
(штрафів,	пені)

3035

Надходження	від	операційної	оренди 3040
Надходження	від	отримання	роялті,	
авторських	винагород

3045

Надходження	від	страхових	премій 3050
Надходження	фінансових	установ	від	
повернення	позик

3055

Інші	надходження 3095 24 401
Витрачання	на	оплату:
Товарів	(робіт,	послуг) 3100 (	1024	) (	1606	)
Праці 3105 (	473	) (	444	)
Відрахувань	на	соціальні	заходи 3110 (	132	) (	125	)
Зобов'язань	з	податків	і	зборів 3115 (	159	) (	150	)
Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	
податку	на	прибуток

3116 (	9	) (	)

Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	
податку	на	додану	вартість

3117 (	106	) (	53	)

Витрачання	на	оплату	зобов'язань	з	інших	
податків	і	зборів

3118 (	44	) (	97	)

Витрачання	на	оплату	авансів 3135 (	) (	)
Витрачання	на	оплату	повернення	авансів 3140 (	) (	)
Витрачання	на	оплату	цільових	внесків 3145 (	) (	)
Витрачання	на	оплату	зобов'язань	за	
страховими	контрактами

3150 (	) (	)

Витрачання	фінансових	установ	на	
надання	позик

3155 (	) (	)

Інші	витрачання 3190 (	24	) (	218	)
чистий рух коштів від операційної 
діяльності

3195 50 252

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності
Надходження	від	реалізації:
фінансових	інвестицій 3200
необоротних	активів 3205

Надходження	від	отриманих:
відсотків 3215
дивідендів 3220
Надходження	від	деривативів 3225
Надходження	від	погашення	позик 3230
Надходження	від	вибуття	дочірнього	
підприємства	та	іншої	господарської	одиниці

3235

Інші	надходження 3250
Витрачання	на	придбання:
фінансових	інвестицій 3255 (	) (	)
необоротних	активів 3260 (	36	) (	241	)
Виплати	за	деривативами 3270 (	) (	)
Витрачання	на	надання	позик 3275 (	) (	)
Витрачання	на	придбання	дочірнього	
підприємства	та	іншої	господарської	
одиниці

3280 (	) (	)

Інші	платежі 3290 (	) (	)
чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності

3295 -36 -241

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності
Надходження	від:
Власного	капіталу 3300
Отримання	позик 3305
Надходження	від	продажу	частки	в	
дочірньому	підприємстві

3310

Інші	надходження 3340
Витрачання	на:
Викуп	власних	акцій 3345 (	) (	)
Погашення	позик 3350 (	) (	)
Сплату	дивідендів 3355 (	) (	)
Витрачання	на	сплату	відсотків 3360 (	) (	)
Витрачання	на	сплату	заборгованості	з	
фінансової	оренди

3365 (	) (	)

Витрачання	на	придбання	частки	в	
дочірньому	підприємстві

3370 (	) (	)

Витрачання	на	виплати	неконтрольованим	
часткам	у	дочірніх	підприємствах

3375 (	) (	)

Інші	платежі 3390 (	) (	)
чистий рух коштів від фінансової 
діяльності

3395

чистий рух грошових коштів за звітний 
період

3400 14 11

Залишок коштів на початок року 3405 18 7
Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року 3415 32 18

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

Форма	N4	Код	за	ДКУД 1801005

Стаття Код	
рядка

Зареєстрова-
ний	капітал

Капітал	у	
дооцінках

Додатко-
вий	

капітал

Резерв-
ний	

капітал

Нерозподіле-
ний	прибуток	
(непокритий	
збиток)

Неоплаче-
ний	капітал

Вилуче-
ний	

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок 4000 617 18556 2013 21186
на початок року
Коригування:
Зміна	облікової	політики 4005
Виправлення	помилок 4010
Інші	зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 617 18556 2013 21186
чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -946 -946
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 461844 461844
дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
частка іншого сукупного доходу асоційованих і 
спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати	власникам	(дивіденди) 4200
Спрямування	прибутку	до	зареєстрованого	капіталу 4205
Відрахування	до	резервного	капіталу 4210
Сума	чистого	прибутку,	належна	до	бюджету	відповідно	до	
законодавства

4215

Сума	чистого	прибутку	на	створення	спеціальних	
(цільових)	фондів

4220

Сума	чистого	прибутку	на	матеріальне	заохочення 4225
Внески	учасників:
Внески	до	капіталу 4240
Погашення	заборгованості	з	капіталу 4245
Вилучення	капіталу:
Викуп	акцій	(часток) 4260
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Перепродаж	викуплених	акцій	(часток) 4265
Анулювання	викуплених	акцій	(часток) 4270
Вилучення	частки	в	капіталі 4275
Зменшення	номінальної	вартості	акцій 4280
Інші	зміни	в	капіталі 4290
Інші	зміни	в	капіталі 4291
Разом змін у капіталі 4295 461844 -946 460898
Залишок 4300 617 480400 1067 482084

ПРИМІТКИ дО РІчНОї ФІНАНСОВОї ЗВІТНОСТІ
за 2017 рік 

 Форма №5 Код	ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи 
Групи

нематеріальних	активів
Код	
ряд-
ка

Залишок	на	початок	
року

На-
ді-

йшло	
за	рік

Переоцінка
(дооцінка	+,	уцінка	-)

Вибуло	за	рік Нарахо-
вано	

аморти-
зації	
за	рік

Втрати	
від	

змен-
шення	

кориснос-
ті	за	рік

Інші	зміни	за	рік Залишок	на	кінець	
року

первісна	
(переоці-
нена)	

вартість

накопи-
чена	

аморти-
зація	

первісної	
(переоці-
неної)	
вартості	

накопи-
ченої	

аморти-
зації	

первісна
(переоці-
неної)	
вартості	

накопи-
чена	

аморти-
зація	

первісної	
(переоці-
неної)	
вартості	

накопи-
ченої	

аморти-
зації	

первісна
(переоці-
неної)	
вартості	

накопи-
чена	

аморти-
зація	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Права	користування	
природними	ресурсами

010

Права	користування	
майном

020

Права	на	комерційні	
позначення

030

Права	на	об'єкти	
промислової	власності

040

Авторське	право	та	
суміжні	з	ним	права

050

060
Інші	нематеріальні	активи 070
Разом 080
Гудвіл 090
Із	рядка	080	графа	14 вартість	нематеріальних	активів,	щодо	яких	існує	обмеження	права	власності (081)-	-_____________________________

вартість	оформлених	у	заставу	нематеріальних	активів (082)-	_____________________________
вартість	створених	підприємством	нематеріальних	активів (083)-	_____________________________

Із	рядка	080	графа	5 вартість	нематеріальних	активів,	отриманих	за	рахунок	цільових	асигнувань (084)-	_____________________________
Із	рядка	080	графа	15 накопичена	амортизація	нематеріальних	активів,	щодо	яких	існує	обмеження	права	власності (085)-	_____________________________

ІІ. Основні засоби

Групи	основних	
засобів

Код	
ряд-
ка

Залишок	на	
початок	року

Н
ад
ій
ш
ло
	з
а	
рі
к

Переоцін-
ка	

(дооцінка	
+,	уцінка	

-)

Вибуло	
за	рік

Вибуло	за	рік

Н
ар
ах
ов
ан
о	
ам

ор
ти
за
ці
ї	

за
	р
ік

Вт
ра
ти
	В
ід
	з
м
ен
ш
ен
ня
	

ко
ри
сн
ос
ті

Інші	зміни	
за	рік

Залишок	на	
кінець	року

у	тому	числі

первіс-
на	

(пере-
оціне-
на)	
вар-
тос-
тість

знос

первісна	
(переоці-
нена)	
вартос-
тість

знос

Одержані	за	
фінансовою	
орендою	

Передані	в	
оперативну	
оренду

первісної	
(переоці-
неної)	
вартос-
тісті

зносу

первісної	
(переоці-
неної)	
вартос-
тісті

зно-
су

первісна	
(переоці-
нена)	
вартос-
тість

знос

первісна	
(переоці-
нена)	
вартос-
тість

знос

первісна	
(переоці-
нена)	
вартос-
тість

знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні	ділянки 100
Інвестиційна	
нерухомість

105

Капітальні	витрати	на	
поліпшення	земель

110

Будинки,	споруди	та	
передавальні	
пристрої

120 35940 16195 918400 456556 719 954340 473470

Машини	та	
обладнання

130 488 465 36 28 524 493

Транспортні	засоби 140 2595 581 222 2595 803
Інструменти,	
прилади,	інвентар	
(меблі)

150 11 11 11 11

Тварини 160
Багаторічні	
насадження

170

Інші	основні	засоби 180
Бібліотечні	фонди 190
Малоцінні	необоротні	
матеріальні	активи

200

Тимчасові	(нетитуль-
ні)	споруди

210

Природні	ресурси 220
Інвентарна	тара 230
Предмети	прокату 240
Інші	необоротні	
матеріальні	активи

250

Разом 260 39034 17252 36 918400 456556 969 957470 474777
Із	рядка	260	графа	14 вартість	основних	засобів,	щодо	яких	існують	передбачені	чинним	законодавством	обмеження	права	власності (261)-	

вартість	оформлених	у	заставу	основних	засобів (262)-	
залишкова	вартість	основних	засобів,	що	тимчасово	не	використовуються	(консервація,	реконструкція	тощо) (263)-	
первісна	(переоцінена)	вартість	повністю	амортизованих	основних	засобів (264)-	36050
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основні	засоби	орендованих	цілісних	майнових	комплексів (2641)-	
Із	рядка	260	графа	8 вартість	основних	засобів,	призначених	для	продажу (265)-	

залишкова	вартість	основних	засобів,	утрачених	унаслідок	надзвичайних	подій (2651)-	
Із	рядка	260	графа	5 вартість	основних	засобів,	придбаних	за	рахунок	цільового	фінансування (266)-	
Вартість	основних	засобів,	що	взяті	в	операційну	оренду  (267)	-	
Із	рядка	260	графа	15 знос	основних	засобів,	щодо	яких	існують	обмеження	права	власності (268)-	
Із	рядка	105	графа	14 вартість	інвестиційної	нерухомості,	оціненої	за	справедливою	вартістю (269)-	

ІІІ. Капітальні інвестиції 
Найменування	показника Код	

рядка
За	рік	 На	кінець	

року
1 2 3 4
Капітальне	будівництво 280
Придбання	(виготовлення)	основних	засобів 290 36
Придбання	(виготовлення)	інших	необоротних	
матеріальних	активів

300

Придбання	(створення)	нематеріальних	активів 310
Придбання	(вирощування)	довгострокових	
біологічних	активів

320

Інші 330
Разом 340 36
Із	рядка	340	
графа	3 капітальні	інвестиції	в	інвестиційну	нерухомість (341)	______

фінансові	витрати,	включені	до	капітальних	
інвестицій (342)	______

ІV. доходи і витрати 
Найменування показника Код 

рядка
доходи Витрати

1 2 3 4
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна	оренда	активів 440
Операційна	курсова	різниця 450
Реалізація	інших	оборотних	активів 460
Штрафи,	пені,	неустойки 470
Утримання	об’єктів	житлового-комунального	і	
соціально-культурного	призначення

480

Інші	операційні	доходи	і	витрати 490 99 1
у	тому	числі:	відрахування	до	резерву	сумнівних	
боргів

491 Х

Непродуктивні	витрати	і	втрати 492 Х
Б. доходи і втрати від участі в капіталі за 
інвестиціями в:

Асоційовані	підприємства 500
Дочірні	підприємства 510
Спільну	діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 Х
Проценти	 540 Х
Фінансова	оренда	активів 550
Інші	фінансові	доходи	і	витрати 560
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація	фінансових	інвестицій 570
Доходи	від	об’єднання	підприємств 580
Результати	оцінки	корисності 590
Неопераційна	курсова	різниця 600
Безоплатно	одержані	активи 610 Х
Списання	необоротних	активів 620 Х
Інші	доходи	і	витрати 630 30
Товарообмінні	(бартерні)	операції	з	продукцією	(товарами,	
роботами,	послугами)

(631)____

Частка	доходу	від	реалізації	продукції	(товарів,	робіт,	послуг)	за	
товарообмінними	(бартерними)	контрактами	з
пов’язаними	сторонами (632)____%
Із	рядків	540	-560	графа	4	фінансові	витрати,	уключені	до	
собівартості	активів

(633)____

IV. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
1 2 3
Готівка 640 32
Поточний	рахунок	у	банку 650
Інші	рахунки	в	банку	(акредитиви,	чекові	книжки) 660
Грошові	кошти	в	дорозі 670
Еквіваленти	грошових	коштів 680
Разом 690 32

З	рядка	1090	гр.	4	Балансу	(Звіту	про	фінансовий	стан)	Грошові	кошти,	вико-
ристання	яких	обмежено	(691)	________________________________________

VII. Забезпечення і резерви 

Види	забезпечень	і	резервів Код	
рядка

Зали-
шок	на	
початок	
року

Збільшення	за	звітний	рік	 Використа-
но	у	

звітному	
році

Створено	
невикористану	
суму	у	звітному	

році	

Сума	очікуваного	
відшкодування	витрат	
іншою	стороною,	що	
враховано	при	оцінці	

забезпечення

Залишок	
на	кінець	
року

Нараховано	
(створено)	

Додаткові	
відрахування

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення	на	виплату	відпусток	працівникам 710
Забезпечення	наступних	витрат	на	додаткове	пенсійне	
забезпечення

720

Забезпечення	наступних	витрат	на	виконання	
гарантійних	зобов'язань

730

Забезпечення	наступних	витрат	на	реструктуризацію 740
Забезпечення	наступних	витрат	на	виконання	
зобов'язань	щодо	обтяжливих	контрактів

750

760
770

Резерв	сумнівних	боргів 775
Разом 780

VIII. Запаси
Найменування	показника Код

ряд-
ка

Балансова	
вартість	
на	кінець	
року

Переоцінка	за	рік
збільшення	

чистої	вартості	
реалізації	*

уцін-
ка

1 2 3 4 5
Сировина	і	матеріали 800
Купівельні	напівфабрикати	та	
комплектуючі	

810

вироби 820 18
Паливо 830
Тара	і	тарні	матеріали 840 2
Будівельні	матеріали 850 47
Запасні	частини 860
Матеріали	сільськогосподарського	
призначення

870

Поточні	біологічні	активи 880
Малоцінні	та	швидкозношувані	предмети 890
Незавершене	виробництво 900
Готова	продукція 910
Товари 920 67

Із	рядка	920	Балансова	вартість	запасів:
Відображених	за	чистою	вартістю	реалізації (921)	______
Переданих	у	переробку (922)	______
Оформлених	в	заставу (923)______
Переданих	на	комісію (924)	______
Активи	на	відповідальному	зберіганні	(позабалансовий	рахунок	02) (925)______
З	рядка	1200	графа	4	Балансу	(Звіту	про	фінансовий	стан)	
запаси,	призначені	для	продажу

(926)______

*визначається	за	п.	28	Положення	(стандарту)	бухгалтерського	
обліку	9	«Запаси»

IX. дебіторська заборгованість

Найменування 
показника

Код 
ряд-
ка

Всього 
на кінець 

року

у т.ч. за строком непогашення
до 12 

місяців
від 12 до 

18 місяців
від 18 до 

36 місяців
1 2 3 4 5 6

Дебіторська	заборгова-
ність	за	товари,	роботи,	
послуги

940 50 50

Інша	поточна	дебіторська	
заборгованість

950 448 448



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №103, 1 червня 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

34

Списано	у	звітному	році	безнадійної	дебіторської	заборгованості	 (951)	______
Із	рядків	940	і	950	графа	3	заборгованість	з	пов’язаними	сторонами (952)	______

Х. Нестачі і витрати від псування цінностей
Найменування показника Код 

рядка
Сума

1 2 3
Виявлено	(списано)	за	рік	нестач	і	втрат 960
Визнано	заборгованістю	винних	осіб	у	звітному	році 970
Сума	нестач	і	втрат,	остаточне	рішення	щодо	винуватців	за	
якими	на	кінець	року	не	прийнято	(позабалансовий	рахунок	072)

980

ХІ. Будівельні контракти 
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Дохід	за	будівельними	контрактами	за	звітний	рік 1110
Заборгованість	на	кінець	звітного	року: 1120
валова	замовників 1130
валова	замовникам 1140
з	авансів	отриманих 1150
Сума	затриманих	коштів	на	кінець	року 1160

ХІІ. Податок на прибуток.
Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3
Поточний	податок	на	прибуток 1210
Відстрочені	податкові	активи:	на	початок	звітного	року 1220

на	кінець	звітного	року 1225
Відстрочені	податкові	зобов'язання:	на	початок	звітного	
року

1230

на	кінець	звітного	року 1235
Включено	до	Звіту	про	фінансові	результати	-	усього 1240 9
у	тому	числі: 1241
поточний	податок	на	прибуток 1242
зменшення	(збільшення)	відстрочених	податкових	активів 1243
збільшення	(зменшення)	відстрочених	податкових	зобов'язань 1250
Відображено	у	складі	власного	капіталу	-	усього 1251
у	тому	числі: 1252
поточний	податок	на	прибуток 1253

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код	рядка Сума
1 2 3
Нараховано	за	звітний	рік 1300 867
Використано	за	рік	-	усього 1310
в	тому	числі	на:
будівництво	об’єктів	

1311

придбання	(виготовлення)	та	поліпшення	основних	
засобів

1312 241

з	них	машини	та	обладнання 1313
придбання	(створення)	нематеріальних	активів 1314
погашення	отриманих	на	капітальні	інвестиції	позик 1315

1316
1317

ХІV. Біологічні активи

Групи	біологічних	активів Код	
рядка

Обліковуються	за	первісною	вартістю Обліковуються	за	справедливою	вартістю
залишок	на	
початок	року надій-

шло	
за	рік

вибуло	за	рік нарахова-
но	

амортиза-
ції	за	рік

втрати	
від	

змен-
шення	
корис-
ності

вигоди	
від	

віднов-
лення	
корис-
ності

залишок	на	
кінець	року залишок	

на	
початок	
року

надій-
шло	
за	рік

зміни	
вартості	
за	рік

ви-
було	
за	рік

залишок	
на	

кінець	
року

первіс-
на	
вар-
тість

накопиче-
на	

амортиза-
ція

первіс-
на	
вар-
тість

нако-
пичена	
амор-
тизація

первісна	
вартість

нако-
пичена	
амор-
тизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
довгострокові 
біологічні активи 
- усього
в	тому	числі	

1410

робоча	худоба 1411
продуктивна	худоба 1412
багаторічні	насадження 1413

1414
інші	довгострокові	
біологічні	активи

1415

Поточні біологічні 
активи 
- усього
в	тому	числі:	

1420 Х Х Х Х

тварини	на	вирощуванні	
та	відгодівлі

1421 Х Х Х Х

біологічні	активи	в	стані	
біологічних	перетворень

1422 Х Х Х Х

1423 Х Х Х Х
Інші	поточні	біологічні	
активи

1424 Х Х Х Х

	Разом 1430
З	рядка	1430	графа	5	і	графа	14 вартість	біологічних	активів,	придбаних	за	рахунок	цільового	фінансування (1431)
З	рядка	1430	графа	6	і	графа	16 залишкова	вартість	довгострокових	біологічних	активів,	первісна	вартість	поточних	біологічних	

активів	і	справедлива	вартість	біологічних	активів,	утрачених	унаслідок	надзвичайних	подій (1432)
З	рядка	1430	графа	11	і	графа	17 балансова	вартість	біологічних	активів,	щодо	яких	існують	передбачені	законодавством	

обмеження	права	власності (1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування	показника Код	
рядка

Вартість	
первісно-

го	
визнання

Витрати,	
пов’язані	з	
біологічними	

перетвореннями

Результат	від	
первісного	визнання Уцін-

ка
Виручка	від	
реалізації

Собівар-
тість	

реалізації

Фінансовий	результат
(прибуток	+,	збиток	-)	від

дохід витрати реалі-
зації

Первісного	визнання	
та	реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва 
- усього

1500 (	) (	) (	)

у	тому	числі:
зернові	і	зернобобові 1510 (	) (	) (	)
з	них: 1511 (	) (	) (	)
пшениця 1512 (	) (	) (	)
соя 1513 (	) (	) (	)
соняшник 1514 (	) (	) (	)
ріпак 1515 (	) (	) (	)
цукрові	буряки	(фабричні) 1516 (	) (	) (	)
картопля 1517 (	) (	) (	)
плоди	(зерняткові,	кісточкові) 1518 (	) (	) (	)
інша	продукція	рослинництва 1519 (	) (	) (	)
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Продукція та додаткові біологічні активи 
рослинництва 
- усього

1520 (	) (	) (	)

у	тому	числі:
приріст	живої	маси	-	усього 1530 (	) (	) (	)
з	нього: 1531 (	) (	) (	)
великої	рогатої	худоби 1532 (	) (	) (	)
свиней 1533 (	) (	) (	)
молоко 1534 (	) (	) (	)
вовна 1535 (	) (	) (	)
яйця 1536 (	) (	) (	)
інша	продукція	тваринництва 1537 (	) (	) (	)
додаткові	біологічні	активи	тваринництва 1538 (	) (	) (	)

1539 (	) (	) (	)
Сільськогосподарська продукція та 
додаткові біологічні активи - разом

1540 (	) (	) (	)

інформація щодо раніше укладених поручителем(ями)/гарантом(ами) 
договорів поруки стосовно забезпечення облігацій (із зазначенням 
реквізитів таких договорів, предметів договорів, найменування 
емітентів забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, 
сум забезпечення, строків і порядку виконання договорів)/основних 
положень раніше наданих гарантій (гарантійних листів) щодо 
забезпечених облігацій (із зазначенням найменування емітентів 
забезпечених облігацій, реєстраційних номерів випусків, сум, на які 
було надано гарантії, строків і порядку виконання)
Реквізити:	Договір	поруки	№	1	від	07	серпня	2017	року.
Предмет	договору:	«Поручитель	зобов'язується	у	повному	обсязі	солідарно	
відповідати	перед	власниками	облігацій,	надалі	за	текстом	-	"Власники",	у	
разі	порушення	Емітентом	виконання	зобов'язань	щодо	погашення	
(дострокового	погашення)	облігацій	Товариства	з	обмеженою	відповідаль-
ністю	«ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ОПТОВИЙ	РИНОК	ПРОДОВОЛЬСТВА	«ФУД-
ЦЕНТР»	серії	А у	кількості	21	000	(двадцять	одна	тисяча)	штук	на	суму	
21000000	(двадцять	один	мільйон	гривень,	надалі	за	текстом	-	"Облігації",	
які	будуть	випущені	відповідно	до	умов	емісії	Облігацій,	що	затверджені	
рішенням	Загальних	зборів	учасників	Товариства	з	обмеженого	відпові-
дальністю	«ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ОПТОВИЙ	РИНОК	ПРОДОВОЛЬСТВА	
«ФУДЦЕНТР»	про	публічне	розміщення	облігацій	«ТОВ	ЦОРП	«ФУД-
ЦЕНТР»	(протокол	№01-1/08/17	від	07	серпня	2017	року),	надалі	за	текстом	
-	"Умови	емісії	Облігацій",	а	саме:
•	погашення	(дострокового	погашення)	у	порядку	та	строки,	визначені	в	
Проспекту	емісії	облігацій	шляхом	виплати	номінальної	вартості	облігацій.»
Найменування	емітента:	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	
«ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ОПТОВИЙ	РИНОК	ПРОДОВОЛЬСТВА	«ФУДЦЕНТР».
Реєстраційний	номер	випуску:	94/2/2017-Т.
Сума	забезпечення:	21	000	000	(двадцять	один	мільйон)	гривень.
Строк	і	порядок	виконання	договору:	«2.3.	Власник	Облігацій	набуває	
права	вимоги	до	Поручителя	після	закінчення	5	(п'яти)	робочих	днів	з	
моменту	повного	або	часткового	невиконання	Емітентом	засвідчених	
Облігаціями	зобов'язань	перед	Власником	Облігацій.	У	разі	часткового	
невиконання	Емітентом	своїх	зобов'язань	за	Облігаціями	щодо	їх	
погашення	(дострокового	погашення)	у	порядки	та	строки,	визначені	в	
Проспекту	емісії	облігацій.	Власник	Облігацій	вправі	вимагати	від	
Поручителя	виконання	за	Договором	поруки	лише	в	частині	невиконаних	
Емітентом	зобов'язань	за	Облігаціями.	Факт	невиконання	Емітентом	своїх	
зобов'язань	за	Облігаціями	перед	Власником	Облігацій	повинен	бути	
засвідчений	у	встановленому	законодавством	порядку,	з	пред'явленням	
відповідного	документа	Поручителю	(у	разі	невиплати	номінальної	
вартості	Облігацій	при	їх	погашенні	(достроково	погашення)	у	порядку	та	
строки,	визначені	в	Проспекті	емісії	Облігацій,	-	відповідь	Емітента	або	
Центрального	депозитарію	цінних	паперів,	що	підтверджує	факт	
невиплати,	на	відповідне	письмове	звернення	Власника	Облігацій;	У	разі	
звернення	Власника	Облігацій	до	Поручителя	з	вимогою	про	виконання	
зобов'язань,	Власник	Облігацій	повинен	також	підтвердити	право	
власності	на	Облігації	у	встановленому	законодавством	порядку	або	
підтвердити	факт	списання	прав	на	Облігації	з	власного	рахунку	в	цінних	
паперах	в	депозитарній	установі	на	рахунок	в	цінних	паперах	Емітента	в	
депозитарії	у	разі	їх	погашення	(дострокового	погашення)	Емітентом.
2.4.	Поручитель	зобов'язаний	виконати	свої	зобов'язання	за	п.1.1.	цього	
Договору	не	пізніше	ніж	на	21	(двадцять	перший)	робочий	день	з	дати	
належного	звернення	до	нього	Власника	Облігацій	(включаючи	день	
звернення)	шляхом	виплати	номінальної	вартості	облігацій	Власнику	у	
відповідності	до	умов	Проспекту	на	розрахункові	рахунки	власників	
облігацій.	Зобов'язання	за	Облігаціями	не	припиняються	в	разі	звернення	
Власника	Облігацій	до	Поручителя	з	вимогою	про	виконання	зобов'язань	за	
вказаними	Облігаціями,	при	цьому,	у	разі	виконання	Поручителем	
зобов'язань	перед	Власником	Облігацій	за	Договором	поруки,	Поручитель	
набуває	всіх	прав	Власника	Облігацій	по	зазначеному	зобов'язанню	і	має	
право	зворотної	вимоги	до	Емітента	в	розмірі	виплачених	ним	сум.»
інформація щодо стану фактичного виконання поручителем(ями)/
гарантом(ами) своїх зобов’язань перед власниками забезпечених 
облігацій за раніше укладеними договорами поруки/наданими 
гарантіями
Забов’язань	перед	власниками	забезпечених	облігацій	за	раніше	
укладеними	договорами	поруки/наданими	гарантіями	у	поручителя	-	Това-
риства	з	обмеженою	відповідальністю	«МАРКАБ»	не	виникало.	

порядок повідомлення власників забезпечених облігацій про зміну 
поручителя(ів)/гаранта(ів)
Емітент	протягом	10	календарних	днів	з	моменту	укладання	нового	
договору	поруки	повідомляє	про	це	власників	облігацій	шляхом	публікації	у	
офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку	повідомлення	про:	нового	поручителя	(найменування,	
місцезнаходження,	код	за	ЄДРПОУ,	місце	та	дата	проведення	його	
державної	реєстрації),	розмір	власного	капіталу	поручителя,	розмір	
забезпечення,	реквізити	нового	договору	поруки,	істотні	умови	нового	
договору	поруки	(сума	забезпечення,	строк	і	порядок	виконання	договору),	
відомості	про	наявність	між	емітентом	та	новим	поручителем	відносин	
контролю,	укладенних	правочинів	тощо.	

3) порядок та умови конвертації облігацій у власні акції емітента (для 
емітентів - акціонерних товариств)*
Конвертація	облігацій	в	акції	не	передбачається,	оскільки	Емітент	не	є	
акціонерним	товариством.

4) інформація про права, які надаються власникам облігацій, щодо яких 
прийнято рішення про публічне розміщення
Власникам	облігацій	надаються	наступні	права:
-	право	купувати	та	продавати,	іншим	чином	відчужувати	облігації	на	
вторинному	ринку	цінних	паперів	після	дати	реєстрації	в	Національній	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	звіту	про	результати	розміщен-
ня	облігацій	та	видачі	свідоцтва	про	реєстрацію	випуску	облігацій;
-	право	на	отримання	номінальної	вартості	облігацій	при	настанні	строку	їх	
погашення;
-	право	надати	облігації	Емітенту	для	викупу	відповідно	до	умов	їх	емісії;
-	право	на	отримання	відсоткового	доходу	у	вигляді	нарахованих	відсотків	
на	номінальну	вартість	
облігацій	відповідно	до	умов	їх	емісії;
-	надавати	облігації	в	заставу;
-	право	на	здійснення	інших	операцій,	що	не	суперечать	чинному	
законодавству	України.
Власники	облігацій	не	мають	права	брати	участь	в	управлінні	Емітентом.
Особи,	які	є	власниками	облігацій,	набувають	вищезазначених	прав	у	
порядку,	визначеному	чинним	законодавством	України.
Право	власності	на	облігації	виникає	з	моменту	їх	зарахування	на	рахунок	
власника	у	цінних	паперах,	відкритий	власником	у	депозитарній	установі,	
та	підтверджується	випискою	з	цього	рахунку.	

5) інформація про об'єкт житлового будівництва, яким передбачається 
виконання зобов'язань за цільовими облігаціями, власника земельної 
ділянки або землекористувача, замовника, забудовника та підрядни-
ка, а також реквізити: 
правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій 
розташовано об'єкт будівництва, яким забезпечується виконання 
зобов'язань за цільовими облігаціями; 
дозволу на будівництво (рішення виконавчого органу відповідної 
ради або місцевої державної адміністрації про дозвіл на будівництво 
об'єкта); 
дозволу на виконання будівельних робіт; 
договору підряду, укладеного між замовником і підрядником, та інших 
документів (проектна, кошторисна, тендерна документація, тендерні 
пропозиції, акцепт тендерної пропозиції, повідомлення, запити, 
претензії тощо), які встановлюють, конкретизують, уточнюють або 
змінюють умови договору підряду (договірна документація) (у разі 
якщо для будівництва об'єкта емітент залучає підрядника); 
рішення про затвердження проектної документації; 
ліцензії на будівельну діяльність (вишукувальні та проектні роботи 
для будівництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцій, 
будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж); 
договору про пайову участь в проектуванні та будівництві об'єкта 
житлового будівництва, інвестиційного договору, договору про 
співробітництво, договору поруки тощо (у разі укладання такого 
договору) 
(у разі прийняття рішення про публічне розміщення цільових 
облігацій, виконання зобов'язань за якими передбачається об'єктами 
житлового будівництва, для фінансування будівництва яких 
залучаються кошти від фізичних та юридичних осіб через розміщення 
облігацій)
Облігації	Емітента	не	є	цільовими	
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6) рівень рейтингової оцінки відповідного випуску облігацій та/або 
емітента облігацій, найменування рейтингового агентства, дата 
визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення*
Рівень	рейтингової	оцінки	випуску	облігацій	на	дату	прийняття	Емітентом	
рішення	про	публічне	розміщення	облігацій	не	визначався.

6 Порядок публічного розміщення облігацій та їх оплати:
1) дати початку та закінчення укладення договорів з першими власника-

ми у процесі публічного розміщення облігацій; адреса, де відбувати-
меться укладення договорів з першими власниками у процесі 
публічного розміщення облігацій
Дата	початку	укладання	договорів	з	першими	власниками	–	18	червня	2018	року	
Дата	закінчення	укладення	договорів	з	першими	власниками	–	17	червня	
2019	року	(включно)
Адреса,	де	відбуватиметься	укладення	договорів	з	першими	власниками	у	
процесі	публічного	розміщення	облігацій	–	Україна,	01004,	м.	Київ,	
вул.	Шовковична,42/44,	Бізнес-центр	"Горизонт",	1	поверх,	ПУБЛІЧНЕ	
АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«УКРАЇНСЬКА	БІРЖА»,	ідентифікаційний	код	
ЄДРПОУ	36184092;	ліцензія	на	провадження	професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	–	діяльності	з	організації	торгівлі	на	фондовому	ринку,	що	
видана	ДКЦПФР:	серія	АГ	№399339,	видана	22.10.2010	р.,	термін	дії	–	до	
16.12.2018	р.;	тел.:	+38	044	495-74-74;	факс:	+38	044	495-74-73.	

2) можливість дострокового закінчення укладення договорів з першими 
власниками у процесі публічного розміщення облігацій (у разі якщо на 
запланований обсяг облігацій укладено договори з першими 
власниками та облігації повністю оплачено)
Укладання	договорів	з	першими	власниками	може	бути	закінчено	
достроково	у	разі,	якщо	на	запланований	обсяг	облігацій	достроково	
укладено	договори	з	першими	власниками	та	всі	облігації	в	запланованому	
обсязі	оплачені	до	вказаної	дати	закінчення	укладання	договорів	з	
першими	власниками	облігацій.	Рішення	про	дострокове	закінчення	
укладання	договорів	з	першими	власниками	облігацій	приймається	
Директором	ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР».

3) дії, що проводяться в разі дострокового закінчення укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення 
облігацій (якщо на запланований обсяг облігацій укладено договори з 
першими власниками та облігації повністю оплачено). У	разі	якщо	на	
запланований	обсяг	облігацій	укладено	договори	з	першими	власниками	та	
облігації	повністю	оплачено	до	дати	закінчення	укладання	договорів	з	
першими	власниками	облігацій	Директор	ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР»	
приймає	рішення	про:
-	дострокове	закінчення	укладання	договорів	з	першими	власниками;
-	затвердження	результатів	укладання	договорів	з	першими	власниками;
-	затвердження	результатів	розміщення;
-	затвердження	звіту	про	результати	розміщення	облігацій.

4) порядок подання заяв на придбання облігацій
Для	придбання	облігацій	особи,	які	бажають	придбати	облігації,	в	термін	
укладання	договорів	із	першими	власниками	згідно	Правил	ПАТ	«Україн-
ська	біржа»	та	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	України,	
подають	заяву	на	купівлю	цінних	паперів.	Заява	обов’язково	повинна	
містить	кількість	цінних	паперів	та	ціну	одного	цінного	папера.	Заяви	
можуть	подавати	члени	біржі	або	клієнти	членів	біржі	–	юридичні	та	фізичні	
особи,	резиденти	та	нерезиденти	України.	На	підставі	отриманих	заяв	укла-
даються	договори	на	придбання	облігацій	між	особою,	яка	бажає	придбати	
облігації	(Покупець)	та	Емітентом.
До	моменту	подання	заяви	Покупець	повинен	відкрити	рахунок	у	цінних	
паперах	в	обраній	ним	депозитарній	установі.

5) порядок укладання договорів купівлі-продажу облігацій
В	період	первинного	розміщення	особи,	що	бажають	придбати	цінні	папери	
(довіритель)	звертаються	до	торгівців	(повірений),	які	зареєстровані	на	ПАТ	
«Українська	біржа»	і	надають	їм	письмові	замовлення	на	купівлю	облігацій	у	
період	укладання	договорів	з	першими	власниками.	Повірений	
зобов’язується	придбати	зазначені	в	договорі	цінні	папери	для	Довірителя	в	
термін	та	на	умовах	зазначених	в	дорученні.	Право	власності	на	придбані	
цінні	папери	підтверджується	випискою	з	рахунку	у	цінних	паперах	власника.	
Рахунок	у	цінних	паперах	Покупець	повинен	відкрити	в	обраній	ним	
депозитарній	установі.	Надане	замовлення	на	купівлю	облігацій	вважається	
гарантією	Покупця	придбати	визначену	кількість	облігацій.
Укладання	договорів	з	першими	власниками	облігацій	здійснюється	Емітентом	
без	використання	принципу	«поставка	цінних	паперів	проти	оплати»	та	згідно	з	
Правилами	ПАТ	«Українська	біржа»,	що	затверджені	Рішенням	НКЦПФР	
України	№	1198	від	08.12.2016	року,	умов	Договору	№	73-ІРО	від	23.02.2018	
року	про	організаційне	забезпечення	проведення	аукціонів	з	розміщення	
облігацій	на	ПАТ	«Українська	біржа»	та	Регламенту	розміщення	облігацій	
ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР».
Для	здійснення	операцій	з	облігаціями	власник	облігацій	повинен	відкрити	
рахунок	у	цінних	паперах	в	обраній	ним	Депозитарній	установі.	Обіг	облігацій	
здійснюється	на	рахунках	у	цінних	паперах,	що	відкриті	у	депозитарних	
установах	та	в	Депозитарії	ПАТ	«НДУ».
Після	придбання	облігацій	власник	облігацій	набуває	прав	та	обов’язків,	що	
передбачені	Проспектом	емісії	облігацій	та	чинним	законодавством	України.

6) строк та порядок оплати облігацій, зокрема:
запланована ціна продажу облігацій під час розміщення (за номіналь-
ною вартістю/з дисконтом (нижче номінальної вартості)/з премією 
(вище номінальної вартості))
Запланована	ціна	продажу	облігацій	під	час	укладання	договорів	з	першими	
власниками	становить	ціну,	не	менше	100%	від	номінальної	вартості	облігацій.	

Ціна	продажу	облігацій	при	розміщенні	визначається	з	урахуванням	попиту	
та	ринкових	умов	розміщення,	але	не	може	бути	меншою	номінальної	
вартості	облігацій.	Ціна	продажу	облігацій	визначається	на	день	укладання	
договору	на	придбання	облігацій.	Всі	ціни	визначаються	в	національній	
валюті	України	–	гривні,	з	точністю	до	однієї	копійки.	
валюта, у якій здійснюється оплата облігацій (національна або іноземна 
валюта)
Оплата	за	облігації	резидентами	та	нерезидентами	здійснюється	у	національ-
ній	валюті	України	–	гривні	шляхом	внесення	готівкових	коштів	через	банківські	
установи	та/або	шляхом	перерахування	безготівкових	коштів.
Оплата	облігацій	здійснюється	юридичними	особами	за	рахунок	коштів,	що	
знаходяться	у	їх	розпорядженні	після	сплати	податків	та	інших	обов’язкових	
платежів;	фізичними	особами	–	за	рахунок	власних	коштів.	
найменування і реквізити банку та номер поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облігації (якщо оплата облігацій здійснюєть-
ся у національній валюті та іноземній валюті, - окремо вказуються 
номери рахунків у національній та іноземній валютах)
Оплата	за	придбані	облігації	здійснюється	шляхом	перерахування	повної	
вартості	облігацій	на	поточний	рахунок	Емітента	в	національній	валюті	
Україні	–	гривні	№2600831340601	в	Лівобережному	відділені	м.	Київ	ПАТ	
«БАНК	КРЕДИТ	ДНІПРО»,	МФО	305749.
строк оплати облігацій
Повна	оплата	за	облігації	здійснюється	в	терміни,	визначені	умовами	
укладеного	договору	купівлі-продажу	(біржового	контракту),	але	в	
будь-якому	випадку	протягом	строку	укладання	договорів	з	першими	
власниками	облігацій.	Облігації	повинні	бути	повністю	сплачені	до	моменту	
закінчення	терміну	укладення	договорів	з	першими	власниками.

7) відомості про андеррайтера (якщо емітент користується його 
послугами щодо розміщення облігацій цього випуску): повне 
найменування; код за єдРПОУ; місцезнаходження; номери телефонів 
та факсів; номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме, андеррайтингу; реквізити договору (попереднього 
договору) з андеррайтером (номер, дата укладення);
Укладання	договорів	з	першими	власниками	облігацій	буде	проводиться	
Емітентом	без	залучення	андеррайтера,	через	організатора	торгівлі.

8) відомості про фондову біржу, через яку прийнято рішення здійснюва-
ти публічне розміщення облігацій (у разі прийняття рішення про 
публічне розміщення облігацій):
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«УКРАЇНСЬКА	БІРЖА»
код за єдРПОУ
36184092
місцезнаходження
Україна,	01004,	м.	Київ,	вул.	Шовковична,	42/44	
номери телефонів та факсів
тел.:	+38(044)	495-74-74;	факс:	+38(044)	495-74-73
номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому 
ринку
ліцензія	на	провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	–	ді-
яльності	з	організації	торгівлі	на	фондвому	ринку,	що	видана	ДКЦПФР:	
серія	АГ	№399339,	видана	22.10.2010	р.;	термін	дії	–	до	16.12.2018	р.	

9) відомості про Центральний депозитарій цінних паперів:
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«НАЦІОНАЛЬНИЙ	ДЕПОЗИТАРІЙ	
УКРАЇНИ»
Місцезнаходження: 04071,	м.	Київ,	вул.	Нижній	Вал,	17/8
код за єдРПОУ: 30370711
реквізити договору (попереднього договору) про обслуговування 
випусків цінних паперів (номер, дата укладення): Заява	№	ОВ	–	8891	
від	13.07.2017	року	про	приєднання	до	Умов	Договору	про	обслуговування	
випусків	цінних	паперів.

10) відомості про особу, визначену на надання емітенту реєстру 
власників іменних цінних паперів (депозитарну установу/Централь-
ний депозитарій цінних паперів):
повне найменування
ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«НАЦІОНАЛЬНИЙ	ДЕПОЗИТАРІЙ	
УКРАЇНИ»
місцезнаходження
04071,	м.	Київ,	вул.	Нижній	Вал,	17/8
код за єдРПОУ: 30370711
реквізити договору про надання реєстру власників іменних цінних 
паперів (номер, дата укладення) (зазначаються у разі складання 
такого договору)
Заява	№	ОВ	–	8891	від	13.07.2017	року	про	приєднання	до	Умов	Договору	
про	обслуговування	випусків	цінних	паперів.
номер, серія та дата видачі ліцензії на здійснення професійної 
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності депозитар-
ної установи (зазначаються у разі, якщо особою, визначеною на 
надання емітенту реєстру власників іменних цінних паперів, є 
депозитарна установа)
Центральний	депозитарій	–	юридична	особа,	що	функціонує	у	формі	
публічного	акціонерного	товариства	відповідно	до	Закону	України	«Про	
акціонерні	товариства»	з	урахуванням	особливостей,	установлених	
Законом
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України	«Про	депозитарну	систему	України».	Акціонерне	товариство	
набуває	статусу	Центрального	депозитарію	з	дня	реєстрації	Національною	
комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку(далі	–	НКЦПФР)	в	установле-
ному	порядку	Правил	Центрального	депозитарію.	01.10.2013	року	НКЦПФР	
було	зареєстровано	подані	Публічним	акціонерним	товариством	«Націо-
нальний	депозитарій	України»	Правила	Центрального	депозитарію	цінних	
паперів	(рішення	НКЦПФР	№	2092	від	01.10.2013р.).

7 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі визнання емісії облігацій недійсною
Емітент	персонально	повідомляє	перших	власників	цінних	паперів	про	
визнання	Національною	комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
(далі	–	НКЦПФР)	емісії	цих	цінних	паперів	недійсною	та	повертає	першим	
власниками	гроші,	внесені	ними	в	оплату	за	облігації	у	строк	не	більше	шести	
місяців	з	дня	прийняття	НКЦПФР	рішення	про	визнання	емісії	облігацій	
недійсною,	шляхом	їх	перерахування	в	безготівковому	порядку	на	їх	поточний	
рахунок,	який	власник	облігацій	зобов’язаний	відкрити	в	обов’язковому	
порядку.	В	свою	чергу,	Покупці	зобов’язані	повернути	Емітенту	цінні	папери,	
емісія	яких	визнана	недійсною,	шляхом	перерахування	на	рахунок	Емітента	
відкритий	у	Центральному	депозитарії,	в	порядку	та	в	строк,	що	не	може	
перевищувати	шести	місяців	з	дня	прийняття	НКЦПФР	рішення	про	визнання	
емісії	облігацій	недійсною,	але	після	повернення	Емітентом	коштів	

8 Строк та порядок повернення внесків, внесених в оплату за облігації, 
у разі незатвердження в установлені строки результатів укладення 
договорів з першими власниками у процесі публічного/приватного 
розміщення облігацій
У	разі	не	затвердження	уповноваженим	органом	Емітента	у	встановлені	
строки	результатів	укладення	договорів	з	першими	власниками	у	процесі	
публічного	розміщення	облігацій,	Емітент	зобов’язаний	повернути	першим	
власникам	облігацій	гроші,	що	надійшли	як	оплата	за	розміщені	цінні	
папери,	шляхом	їх	перерахування	у	безготівковому	порядку,	а	Покупці	
зобов’язані	повернути	Емітенту	відповідні	облігації	шляхом	перерахування	
на	його	рахунок,	відкритий	у	Центральному	депозитарії,	у	строк	не	більше	
шести	місяців	з	дня	закінчення	строку	для	затвердження	результатів	
укладення	договорів	з	першими	власниками	у	процесі	публічного	
розміщення	облігацій.	

9 Порядок надання копії зареєстрованого проспекту емісії облігацій та 
копії зареєстрованих змін до проспекту емісії облігацій (у разі 
внесення таких змін) особам, які є учасниками приватного розміщення 
облігацій (у разі прийняття рішення про приватне розміщення 
облігацій)
Не	передбачений	у	зв’язку	з	прийняттям	рішення	про	публічне	розміщення	
облігацій.

10 Перелік осіб, які є учасниками приватного розміщення облігацій (у 
разі прийняття рішення про приватне розміщення облігацій), із 
зазначенням:

1) для юридичних осіб - резидентів: найменування, місцезнаходження, 
коду за єдРПОУ, місця та дати проведення державної реєстрації
Перелік	осіб	відсутній	у	зв’язку	з	прийняттям	рішення	про	публічне	
розміщення	облігацій.

2) для юридичних осіб - нерезидентів: найменування, місцезнахо-
дження, реквізитів документа, що свідчить про реєстрацію цієї 
юридичної особи в країні її місцезнаходження (копія легалізованого 
витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або 
засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого 
органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної 
особи)
Перелік	осіб	відсутній	у	зв’язку	з	прийняттям	рішення	про	публічне	
розміщення	облігацій.

3) для фізичних осіб - резидентів: прізвища, імені, по батькові, місця 
проживання, номера та серії паспорта або іншого документа, що 
посвідчує особу, дати його видачі, найменування органу, що видав 
відповідний документ
Перелік	осіб	відсутній	у	зв’язку	з	прийняттям	рішення	про	публічне	
розміщення	облігацій.

4) для фізичних осіб - нерезидентів: прізвища, імені, по батькові (за 
наявності), громадянства, номера та серії паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу, дати його видачі, найменування 
органу, що видав відповідний документ. Перелік	осіб	відсутній	у	зв’язку	
з	прийняттям	рішення	про	публічне	розміщення	облігацій.

11 Умови та дата закінчення обігу облігацій
	Облігацій	обертаються	вільно	на	ринку	цінних	паперів	України,	з	урахуван-
ням	таких	застережень:	
А)	Облігації	вільно	обертаються	на	території	України	протягом	всього	
строку	їх	обігу;	
Б)	Для	отримання	та	здійснення	операцій	з	облігаціями	власник	повинен	
відкрити	рахунок	у	цінних	паперах	в	обраній	депозитарній	установі.	Право	
власності	на	придбані	облігації	виникає	з	моменту	їх	зарахування	на	
рахунок	у	цінних	паперах	власника	облігацій	в	депозитарній	установі	та	
підтверджується	випискою	з	цього	рахунку,	яка	надається	депозитарною	
установою.	
В)	Власник	облігацій	реалізує	облігації	на	вторинному	ринку	з	урахуванням	
чинного	законодавства	України	та	умов	розміщення;	
Г)	Ціна	продажу	облігацій	на	вторинному	ринку	визначається	виходячи	із	
кон’юнктури	ринку	та	може	бути	як	вище,	так	і	нижче	номінальної	вартості;	
Д)	Власниками	облігацій	можуть	бути	юридичні	та	фізичні	особи,	резиденти	
та	нерезиденти	України.	

Обіг	облігацій	здійснюється	в	Національній	депозитарній	системі	України	за	
рахунками	у	цінних	паперах,	що	відкриті	власниками	в	депозитарних	
установах	та	у	Центральному	депозитарії	цінних	паперах	–	Публічному	
акціонерному	товариству	«Національний	депозитарій	України».	
Термін	обігу	облігацій	-	обіг	облігацій	починається	з	дня,	наступного	за	днем	
реєстрації	НКЦПФР	звіту	про	результати	розміщення	облігацій	та	видачі	
свідоцтва	про	реєстрацію	випуску	облігацій,	про	що	буде	додатково	повідо-
млено	шляхом	публікації	зареєстрованого	звіту	про	результати	розміщення	
облігацій	у	офіційних	друкованих	виданнях,	у	яких	був	надрукований	цей	
Проспект	емісії	облігацій,	і	закінчується 18 червня 2038 року (включно). 

12 Інформація щодо викупу Емітентом облігацій:
випадки, у яких Емітент здійснює обов'язковий викуп облігацій; 
порядок повідомлення власників облігацій про здійснення викупу 
облігацій; порядок встановлення ціни викупу облігацій; строк, у який 
облігації можуть бути пред'явлені їх власниками для викупу
В	порядку	та	на	умовах,	що	вказані	нижче,	Емітент	зобов’язаний	здійснити	
обов’язковий	викуп	облігацій	на	вимогу	власника	у	разі	розірвання	
Договору	поруки	№	02	від	23	лютого	2018	року,	укладеного	між	Емітентом	
та	Поручителем.	Емітент	протягом	30	календарних	днів	з	дати	розірвання	
вказаного	правочину	повідомляє	власників	облігацій	шляхом	розміщення	
відповідної	інформації	в	офіційному	друкованому	виданні	НКЦПФР,	де	був	
опублікований	текст	Проспекту	емісії	облігацій.
За	бажанням	власник	облігацій	протягом	терміну	обігу	облігацій	має	право	
надати	облігації	Емітенту	для	їх	викупу,	а	Емітент	розглядає	можливість	їх	
прийняття	для	викупу.
Для	розгляду	питання	викупу	за	ініціативою	власника	облігацій	та/або	
обов’язкового	викупу	облігацій	на	вимогу	власника	облігацій,	власник	
облігацій	повинен	подати	Емітенту	повідомлення	про	свій	намір	надати	
облігації	Емітенту	для	викупу	(далі	також	–	Повідомлення	про	викуп).	
Власник	облігацій	надає	Емітенту	повідомлення	про	обов’язковий	викуп	
облігацій	на	вимогу	власника	протягом	30	календарних	днів	з	дати	
розміщення	Емітентом	повідомлення	про	розірвання	Договору	поруки	№	02	
від	23	лютого	2018	року	в	офіційному	друкованому	виданні	НКЦПФР,	де	був	
опублікований	текст	Проспекту.	Датою	подання	власником	облігацій	
повідомлення	про	викуп	за	ініціативою	власника	або	про	обов’язковий	
викуп	облігацій	на	вимогу	власника	вважається	дата	нанесення	на	
поштовий	конверт	відбитку	календарного	штемпеля	відділення	поштового	
зв’язку	та/або	засвідчена	особистим	підписом	представника	Емітента	дата	
про	отримання	кур’єрського	відправлення.	
Повідомлення	про	викуп	за	ініціативою	власника	або	про	обов’язковий	
викуп	облігацій	на	вимогу	власника	має	містити:	
для	фізичних	осіб	–	повністю	ПІБ,	паспортні	дані	(серія	та	номер	паспорта,	
орган,	що	видав,	дата	видачі),	ідентифікаційний	номер	фізичної	особи	–	
платника	податків,	адреса	реєстрації	та	фактичного	місця	проживання	
(поштова	адреса	для	отримання	повідомлень	від	Емітента),	засоби	зв’язку:	
адреса	електронної	пошти,	номери	контактних	телефонів,	платіжні	
реквізити	для	здійснення	платежу,	кількість	облігацій,	які	особа	пред’являє	
для	викупу;	серія	таких	облігацій;	ціну	придбання	облігацій	та	підставу	
придбання	(посилання	на	відповідний	правочин,	що	призвів	до	виникнення	
права	власності	на	облігації	у	власника	облігацій);	реквізити	рахунку	в	
цінних	паперах	власника	облігацій	в	депозитарній	установі;	підпис	власника	
облігацій	чи	його	представника,	у	разі	підписання	заяви	представником	–	
посилання	на	документ,	на	підставі	якого	діє	такий	представник,	з	
обов’язковим	доданням	як	додатку	оригінального	примірника	такого	
документу	або	його	нотаріально	посвідченої	копії,	а	також	оригіналів	чи	
нотаріальних	копій	документів,	що	підтверджують	правочин,	який	був	
підставою	виникнення	права	власності	на	облігації	та	повну	оплату	
облігацій.	
для	юридичних	осіб	–	найменування;	повністю	ПІБ	особи,	уповноваженої	
діяти	від	імені	юридичної	особи,	з	вказівкою	на	посаду	та	документ,	що	
підтверджує	її	повноваження;	код	за	ЄДРПОУ;	адресу	місцезнаходження;	
поштову	адресу	для	отримання	повідомлень	від	Емітента;	адресу	
електронної	пошти;	номери	контактних	телефонів;	платіжні	реквізити	для	
здійснення	платежів;	кількість	облігацій,	які	особа	пред’являє	для	викупу;	
серія	таких	облігацій;	ціну	придбання	облігацій	та	підставу	придбання	
(посилання	на	відповідний	правочин,	що	призвів	до	виникнення	права	
власності	на	облігації	у	власника	облігацій);	реквізити	рахунку	в	цінних	
паперах	власника	облігацій	в	депозитарній	установі;	у	разі	підписання	
заяви	представником	–	посилання	на	документ,	на	підставі	якого	діє	такий	
представник,	з	обов’язковим	доданням	як	додатку	оригінального	примірни-
ка	такого	документу	або	його	нотаріально	посвідченої	копії,	а	також	
оригіналів	чи	нотаріальних	копій	документів,	що	підтверджують	правочин,	
який	був	підставою	виникнення	права	власності	на	облігації	та	повну	
оплату	облігацій.	
Повідомлення	має	бути	підписано	власником	облігацій	або	його	уповнова-
женим	представником.
Подання	повідомлень	Емітенту	здійснюється	власником	облігацій	поштою	
або	особисто	власником	(уповноваженим	представником)	за	адресою	
Емітента	-	ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР»:	01001,	М.	КИЇВ,	ВУЛИЦЯ	КАХОВ-
СЬКА,	БУДИНОК	64.
В	разу	недотримання	власником	облігацій	вимог	до	повідомлення	про	
намір	надати	облігації	для	викупу	або	обов’язкового	викупу	та	порядку	і	
строків	його	подання,	що	вказані	у	Проспекті,	Емітент	вправі	залишити	таке	
повідомлення	без	розгляду.	Емітент	розглядає	повідомлення	власника	
облігацій	та	приймає	рішення	щодо	викупу	облігацій	не	пізніше	90	
календарних	днів	від	дати	отримання	повідомлення	від	власника	облігацій.
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Рішення	щодо	викупу	облігацій	за	ініціативою	власника	(згода	або	незгода	
Емітента)	приймається	вищим	органом	управління	Емітента	–	Загальними	
зборами	Учасників.	Про	прийняте	рішення	та	дату	прийняття	такого	
рішення	Емітент	повідомляє	власника	облігацій	письмово	за	адресою,	
вказаною	в	повідомленні	власника	облігацій,	або	шляхом	вручення	
повідомлення	власникові	облігацій	під	розписку	в	отриманні.	У	разі	згоди	
Емітента	на	викуп	облігацій	у	власника	таких	облігацій,	викуп	облігацій	
здійснюється	Емітентом	протягом	90	календарних	днів	від	дати	прийняття	
Загальними	зборами	Учасників	Емітента	рішення	про	викуп	облігацій	за	
договором	купівлі-продажу,	що	укладається	з	власником	облігацій.
У	разі	обов’язкового	викупу	облігацій	на	вимогу	власника,	Емітент	
зобов’язаний	протягом	90	календарних	днів	з	дати	отримання	відповідного	
повідомлення	згідно	з	умовами	Проспекту	укласти	договір	купівлі-продажу	
з	власником	облігацій.
Протягом	10	робочих	днів	з	дати	підписання	договору	купівлі-продажу	
власник	облігацій	надає	депозитарній	установі	розпорядження	та	інші	
необхідні	документи	для	списання	облігацій	на	рахунок	Емітента.	Емітент,	в	
свою	чергу,	перераховує	грошові	кошти	в	термін,	вказаний	в	договорі	
купівлі-продажу.	Викуп	облігацій	за	ініціативою	власника	або	обов’язковий	
викуп	облігацій	на	вимогу	власника	буде	здійснюватися	без	застосування	
принципу	«поставка	цінних	паперів	проти	оплати».	Емітент	викуповує	
облігації	за	договірною	вартістю,	але	не	нижче	номінальної	вартості	
облігацій.	Відсотковий	дохід,	у	разі	викупу	облігацій,	не	виплачується.
Емітент також має право провести викуп облігацій за власною 
ініціативою,	при	згоді	власника	облігацій,	протягом	терміну	обігу	облігацій	
на	підставі	рішення	Загальних	зборів	Учасників	ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР».	
Емітент	самостійно	встановлює	дату	початку	та	дату	закінчення	викупу	
облігацій.
В	цьому	випадку,	не	пізніше	ніж	за	30	календарних	днів	до	дати	початку	
викупу	облігацій,	Емітент	повідомляє	осіб,	що	є	власниками	облігацій	
станом	на	дату	прийняття	рішення	про	викуп	облігацій,	шляхом	(на	вибір	
Емітента)	надіслання	листів	з	повідомленням	на	адресу	власників	облігацій	
або/та	опублікування	оголошення	в	тому	самому	офіційному	друкованому	
виданні	НКЦПФР	де	був	опублікований	Проспект	емісії	облігацій.	
Емітент	викуповує	облігації	за	вартістю,	яка	дорівнює	номінальній	вартості	
облігацій.	Відсотковий	дохід,	у	разі	викупу	облігацій,	не	виплачується.
Викуп	облігацій	здійснюється	при	згоді	власника	облігацій	за	окремим	
договором	купівлі	–	продажу,	що	укладається	з	власниками	облігацій.	При	
бажанні	прийняти	пропозицію	Емітента	щодо	надання	облігацій	Емітенту	
для	викупу,	власник	облігацій	повинен	звернутися	до	Емітента	з	заявою	про	
викуп	облігацій.
Заява	власників	облігацій	має	містити:	
Для фізичних осіб	–	повністю	ПІБ,	паспортні	дані	(серія	та	номер	паспорта,	
орган,	що	видав,	дата	видачі),	ідентифікаційний	номер	фізичної	особи	–	
платника	податків,	адреса	реєстрації	та	фактичного	місця	проживання	
(поштова	адреса	для	отримання	повідомлень	від	Емітента),	засоби	зв’язку:	
адреса	електронної	пошти,	номери	контактних	телефонів,	платіжні	
реквізити	для	здійснення	платежу,	кількість	облігацій,	які	особа	пред’являє	
для	викупу;	серія	таких	облігацій;	ціну	придбання	облігацій	та	підставу	
придбання	(посилання	на	відповідний	правочин,	що	призвів	до	виникнення	
права	власності	на	облігації	у	власника	облігацій);	реквізити	рахунку	в	
цінних	паперах	власника	облігацій	в	депозитарній	установі;	згоду	з	умовами	
викупу,	які	викладені	в	Проспекті	емісії;	підпис	власника	облігацій	чи	його	
представника,	у	разі	підписання	заяви	представником	–	посилання	на	
документ,	на	підставі	якого	діє	такий	представник,	з	обов’язковим	доданням	
як	додатку	оригінального	примірника	такого	документу	або	його	нотаріаль-
но	посвідченої	копії,	а	також	оригіналів	чи	нотаріальних	копій	документів,	
що	підтверджують	правочин,	який	був	підставою	виникнення	права	
власності	на	облігації	та	повну	оплату	облігацій.	
Для юридичних осіб	–	найменування;	повністю	ПІБ	особи,	уповноваженої	
діяти	від	імені	юридичної	особи,	з	вказівкою	на	посаду	та	документ,	що	
підтверджує	її	повноваження;	код	за	ЄДРПОУ;	адресу	місцезнаходження;	
поштову	адресу	для	отримання	повідомлень	від	Емітента;	адресу	електро-
нної	пошти;	номери	контактних	телефонів;	платіжні	реквізити	для	здійснення	
платежів;	кількість	облігацій,	які	особа	пред’являє	для	викупу;	серія	таких	
облігацій;	ціну	придбання	облігацій	та	підставу	придбання	(посилання	на	
відповідний	правочин,	що	призвів	до	виникнення	права	власності	на	облігації	
у	власника	облігацій);	реквізити	рахунку	в	цінних	паперах	власника	облігацій	
в	депозитарній	установі;	згоду	з	умовами	викупу,	які	викладені	в	Проспекті	
емісії;	у	разі	підписання	заяви	представником	–	посилання	на	документ,	на	
підставі	якого	діє	такий	представник,	з	обов’язковим	доданням	як	додатку	
оригінального	примірника	такого	документу	або	його	нотаріально	посвідченої	
копії,	а	також	оригіналів	чи	нотаріальних	копій	документів,	що	підтверджують	
правочин,	який	був	підставою	виникнення	права	власності	на	облігації	та	
повну	оплату	облігацій.	
Подання	заяв	здійснюється	рекомендованим	листом	та/або	кур’єром	на	
адресу	Емітента	-	ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР»:	01001,	М.	КИЇВ,	ВУЛИЦЯ	
КАХОВСЬКА,	БУДИНОК	64.	
Заява	повинна	бути	підписана	власником	облігацій	та/або	уповноваженим	
представником	(повноваження	представника	повинні	бути	засвідчені	у	
встановленому	законодавством	порядку).	
Заяви	подаються,	починаючи	з	дати	повідомлення	власників	та/або	
опублікування	повідомлення	про	викуп	та	не	пізніше	ніж	за	10	календарних	
днів	до	дати	початку	викупу.	
Заяви	власників	облігацій	про	їх	згоду	на	викуп,	яка	надсилається	на	
адресу	Емітента	засобами	поштового	зв’язку,	вважається	поданою	з

моменту	нанесення	на	поштовий	конверт	відбитка	календарного	штемпеля	
відділення	поштового	зв’язку.	У	разі,	якщо	заяви	власників	облігацій	про	їх	згоду	
на	викуп	надсилається	кур’єром,	то	така	заява	вважається	поданою	з	моменту	її	
отримання	та	розписки	Емітента	про	отримання	кур’єрського	відправлення.	
Викуп	облігацій	буде	здійснюватися	без	застосування	принципу	«поставка	
цінних	паперів	проти	оплати».
Якщо	дата	викупу	облігацій	припадає	на	неробочий	(святковий,	вихідний)	
день,	встановлений	чинним	законодавством	України,	викуп	облігацій	
здійснюється	на	наступний	за	неробочим	(святковим,	вихідним)	робочий	день.	
Після	закінчення	строку	прийому	заяв	до	дати	початку	викупу	облігацій	
Емітент	укладає	договори	купівлі	–	продажу	облігацій	з	власниками,	які	
належним	чином	та	у	встановлені	строки	подали	заяви	про	викуп	облігацій,	
на	дату	початку	викупу.	
Продавці	облігацій,	з	якими	були	укладені	відповідні	договори	купівлі	–	про-
дажу,	на	дату	початку	викупу	облігацій	повинні	перерахувати	відповідну	
кількість,	що	вказана	в	договорі,	на	рахунок	в	цінних	паперах	Емітента.	
Після	цього	Емітент	протягом	терміну	викупу	облігацій	перераховує	грошові	
кошти	продавцям	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	України	за	
реквізитами,	які	вказані	в	договорах	купівлі	–	продажу	облігацій.	Ціна	
викупу	облігацій	дорівнює	номінальній	вартсоті	облігацій.	Відсотковий	
дохід,	у	разі	викупу	облігацій,	не	виплачується.
У	разі	викупу	Емітентом	всіх	100%	облігацій	можливе	прийняття	рішення	
про	анулювання	викуплених	облігацій.	Рішення	про	анулювання	викупле-
них	облігацій	приймається	Директором	ТОВ	«ЦОРП	«ФУДЦЕНТР».

13 Порядок виплати відсоткового доходу за облігаціями (у разі прий-
няття рішення про публічне розміщення відсоткових облігацій):

1) дати початку і закінчення виплати доходу за облігаціями
Дата	початку	виплати	доходу	за	облігаціями	–	19	червня	2038	року
Дата	закінчення	виплати	доходу	за	облігаціями	– 18	червня	2039	року

2) заплановані відсотки (або межі, у яких емітент може визначити розмір 
відсоткового доходу за відсотковими облігаціями, щодо яких 
прийнято рішення про публічне розміщення, під час розміщення), 
метод розрахунку та порядок виплати відсоткового доходу
За	кожною	облігацією	за	весь	період	розміщення	та	обігу	сплачується	
відсотковий	дохід	у	розмірі	0,05%	(нуль	цілих	п’ять	сотих	відсотка)	річних	
від	номінальної	вартості	Облігації.	
Дохід	у	розмірі	0,05%	(нуль	цілих	п’ять	сотих	відсотка)	річних	нараховуєть-
ся	та	виплачується	одночасно	з	погашенням	облігацій.	
Сума	доходу,	що	підлягає	виплаті	по	облігаціям,	розраховується	за	
формулою:

t
nPiNS

t
nPiNS  

де	So	–	сума	доходу	за	однією	облігацією,	грн.	
Nо	–	номінальна	вартість	однієї	облігації,	грн.
Pi	-	ставка,	за	якою	нараховується	відсотковий	дохід	за	облігаціями,	%	
річних.
n	–	кількість	календарних	днів	у	відсотковому	періоді	(з	18.06.2018	р.	по	

18.06.2038р.).	
t	–	кількість	календарних	днів	у	році	(365	днів).

Відсотковий	дохід	розраховується	на	1	облігацію	з	точністю	до	1	(однієї	)	
копійки.

3) валюта, у якій здійснюється виплата відсоткового доходу (національ-
на або іноземна валюта)
Нарахування	та	виплата	відсоткового	доходу	по	облігаціям	здійснюється	у	
національній	валюти	України	–	гривні.

4) порядок переказу коштів власникам облігацій з метою забезпечення 
виплати відсоткового доходу за облігаціями
Здійснення	Емітентом	виплати	відсоткового	доходу	за	облігаціями	
забезпечується	Публічним	акціонерним	товариством	«Національний	
депозитарій	України»	(далі	також	–	«Центральний	депозитарій»)	відповідно	
до	Правил	Центрального	депозитарію.
Виплата	відсоткового	доходу	за	облігаціями	здійснюється	на	підставі	даних	
реєстру	власників	облігацій	складеного	Центральним	депозитарієм	станом	
на	24	годину	операційного	дня,	що	передував	дню	початку	виплати	доходу	
за	облігаціями	(далі	–	реєстр).	Реєстр	складається	Центральним	депозита-
рієм	на	підставі	відповідного	розпорядження	Емітента	у	строки,	визначені	
законодавством	про	депозитарну	діяльність.	
Виплата	відсоткового	доходу	за	облігаціями	здійснюється	шляхом	переказу	
Емітентом	на	рахунок	у	грошових	коштах,	відкритий	Центральним	
депозитарієм	у	ПАТ	«Розрахунковий	центр	з	обслуговування	договорів	на	
фінансових	ринках»	(далі	–	Розрахунковий	центр),	грошових	коштів	для	
здійснення	виплати	та	надання	документів	визначених	Правилами	
Центрального	депозитарію.
Центральний	депозитарій	надає	до	Розрахункового	центру	розпорядження	
здійснити	переказ	коштів	з	рахунку	Центрального	депозитарію	на	відповідні	
грошові	рахунки	депозитарних	установ,	з	якими	власники	облігацій	уклали	
договір	про	обслуговування	рахунку	у	цінних	паперах,	для	виплати	
власникам	облігацій.
У	разі	відсутності	в	реєстрі	власників	облігацій	даних	щодо	реквізитів,	або	
якщо	реєстр	містить	помилкові	реквізити,	за	якими	повинна	бути	проведена	
виплата	відсоткового	доходу,	грошові	кошти	депонуються	на	рахунку	
Емітента	–	п/р	№2600831340601	в	Лівобережному	відділені	м.	Київ	
ПАТ	«БАНК	КРЕДИТ	ДНІПРО»,	МФО	305749,	до	особистого	письмового	
звернення	власників.	
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Відсотки	на	депоновані	кошти	за	час,	що	минув	з	дати	їх	виплати	
Емітентом,	не	нараховуються	та	не	виплачуються.	Подальші	розрахунки	по	
облігаціях	Емітент	здійснює	за	особистим	зверненням	власників	облігацій	
через	депозитарну	установу,	яка	перераховує	грошові	кошти	власнику	
облігацій	відповідно	до	договору	про	обслуговування	рахунку	в	цінних	папе-
рах,	що	укладений	з	власником	облігацій.
У	разі,	якщо	законодавством	України	передбачено	відповідні	утримання	на	
користь	бюджету	з	сум,	що	належить	виплатити	власникам	облігацій,	
Емітент	здійснює	таке	утримання.

14 Порядок погашення облігацій:
1) дати початку і закінчення погашення облігацій 

Погашення	облігацій	здійснюється	з	19.06.2038	року	до	18.06.2039	року	
включно.

2) умови та порядок надання товарів (послуг) (у разі прийняття рішення 
про розміщення цільових облігацій)
Емітент	не	приймав	рішення	про	розміщення	цільових	облігацій.	

3) порядок виплати номінальної вартості облігації із зазначенням валюти, у 
якій здійснюється погашення (національна або іноземна валюта) (у разі 
прийняття рішення про розміщення відсоткових/дисконтних облігацій) 
Якщо	дата	початку/закінчення	погашення	облігацій	припадає	на	неробочий	
(святковий,	вихідний)	день,	встановлений	чинним	законодавством	України,	то	
погашення	облігацій	здійснюється	на	наступний	за	неробочим	(святковим,	
вихідним)	робочий	день.
Погашення	облігацій	здійснюється	Емітентом	згідно	з	чинним	законодавством	
та	забезпечується	Центральним	депозитарієм	відповідно	до	Правил	
Центрального	депозитарію.	Погашення	забезпечується	на	підставі	даних	
Реєстру,	складеного	Центральним	депозитарієм	станом	на	24	годину	операцій-
ного	дня,	що	передує	дню	початку	погашення	облігацій.	Реєстр	складається	
Центральним	депозитарієм	на	підставі	відповідного	розпорядження	Емітента	у	
строки,	визначені	законодавством	про	депозитарну	діяльність.	Погашення	
облігацій	здійснюється	шляхом	переказу	Емітентом	на	рахунок	у	грошових	
коштах,	відкритий	Центральним	депозитарієм	у	Розрахунковому	центрі,	
грошових	коштів	для	здійснення	погашення,	а	також	відсотковий	дохід,	з	
наданням	документів,	визначених	Правилами	Центрального	депозитарію.	
Центральний	депозитарій	надає	розпорядження	Розрахунковому	центру	
здійснити	переказ	коштів	з	рахунку	Центрального	депозитарію	на	відповідні	
грошові	рахунки	депозитарних	установ	та/або	депозитаріїв	-	кореспондентів	у	
яких	відкрито	рахунки	власників/отримувачів	облігацій.	Такі	кошти	не	є	
власністю	або	доходами	Центрального	депозитарію,	Розрахункового	центру	та	
депозитаріїв-кореспондентів.	Депозитарні	установи	та/або	депозитарії	-	корес-
понденти	перераховують	грошові	кошти	власникам/отримувачам	облігацій	
відповідно	до	договорів	про	обслуговування	рахунку	в	цінних	паперах,	
укладених	з	власниками/отримувачами	облігацій.	Погашення	облігацій	
здійснюється	в	національній	валюті	України	–	гривні.	Погашення	облігацій	
даного	випуску	буде	відбуватися	відповідно	до	чинного	законодавства,	що	
діятиме	в	період	погашення.

4) можливість дострокового погашення Емітентом всього випуску (серії) 
облігацій за власною ініціативою (порядок повідомлення власників 
облігацій про прийняття емітентом рішення про дострокове погашен-
ня випуску (серії) облігацій; порядок встановлення ціни дострокового 
погашення облігацій; строк, у який облігації мають бути пред'явлені 
для дострокового погашення) Випуск	облігацій	може	бути	погашено	
достроково	за	ініціативою	Емітента.	Уповноваженим	органом	щодо	
прийняття	рішення	про	дострокове	погашення	випуску	облігацій	є	Директор	
Емітента.	В	цьому	випадку	Емітент	шляхом	публікації	повідомлення	у	тому	
ж	самому	офіційному	виданні	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку,	в	якому	опубліковано	проспект	емісії	облігацій	Емітента,	
не	менш	ніж	за	10	календарних	днів	до	початку	дострокового	погашення,	
повідомляє	власників	облігацій	про	прийняття	рішення	про	дострокове	
погашення	облігацій	та	про	можливість	пред'явлення	облігацій	до	
дострокового	погашення.	У	цьому	разі,	Емітент	встановлює	нову	(достроко-
ву)	дату	пред'явлення	облігацій	до	погашення,	та	повідомляє	власників	
облігацій	шляхом	надсилання	персональних	письмових	повідомлень	
(листів).
Послідовність	дій	Емітента	та	власників	облігацій	при	достроковому	
погашенні	такі	ж	самі,	як	при	запланованому	погашенні	облігацій.	День,	що	
передує	даті	початку	дострокового	погашення	випуску	облігацій,	є	останнім	
днем	обігу	облігацій.	При	достроковому	погашенні	облігацій,	власнику	
облігацій	виплачується	номінальна	вартість	облігацій	та	відсотковий	дохід,	
сума	якого	розраховується	за	наступною	формулою:

t
nPiNS

t
nPiNS  

де	So	–	сума	доходу	за	однією	облігацією,	грн.	
Nо	–	номінальна	вартість	однієї	облігації,	грн.
Pi	-	ставка,	за	якою	нараховується	відсотковий	дохід	за	облігаціями,	%	

річних.
n	–	кількість	календарних	днів	у	відсотковому	періоді	(з	18.06.2018	р.	по	

день,	що	передує	даті	початку	дострокового	погашення).
t	–	кількість	календарних	днів	у	році	(365	днів).

Відсотковий	дохід	розраховується	на	1	облігацію	з	точністю	до	1	(однієї	)	
копійки.
Облігації	мають	бути	пред'явлені	до	дострокового	погашення	в	строк,	
вказаний	в	рішенні	про	дострокове	погашення	випуску	облігацій,	при	цьому	
строк	дострокового	погашення	не	повинен	перевишувати	одного	року.

5) можливість дострокового погашення облігацій за вимогою їх 
власників (порядок повідомлення власників облігацій про прийняття 
емітентом рішення про дострокове погашення випуску (серії) 
облігацій; порядок встановлення ціни дострокового погашення обліга-
цій; строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового 
погашення). Можливість	дострокового	погашення	облігацій	за	вимогою	їх	
власників	не	передбачена	(відсутня).	
дії, які проводяться у разі несвоєчасного подання облігацій для погашен-
ня (дострокового погашення) випуску (серії) облігацій. Якщо	наданий	
депозитарієм	реєстр	не	містить	даних	про	реквізити,	за	якими	повинна	бути	
проведена	виплата	номінальної	вартості	облігацій	та	відсоткового	доходу,	
належна	до	виплати	власнику	облігацій	сума	депонується	на	банківському	
рахунку	Емітента	протягом	строку	позовної	давності	до	особистого	звернення	
власника	облігацій.	На	депоновані	кошти	відсотки	не	виплачуються.	Подальші	
розрахунки	за	облігаціями	Емітент	здійснює	за	особистим	зверненням	
власника	облігацій.	Після	особистого	звернення	власника	облігацій	в	
депозитарну	установу	та	надання	даних	про	реквізити,	за	якими	повинні	бути	
проведені	виплати	номінальної	вартості	облігацій	та	відсоткового	доходу	при	їх	
погашенні	(достроковому	погашення),	депозитарна	установа	перераховує	
грошові	кошти	власнику	облігацій	відповідно	до	договору	про	обслуговування	
рахунку	в	цінних	паперах,	що	укладений	з	власником	облігацій.	На	депоновані	
кошти	відсотки	по	облігаціям	за	час,	що	минув	з	дати	закінчення	погашення	
облігацій,	не	нараховуються	та	не	виплачуються.	

15 Порядок оголошення емітентом дефолту та порядок дій емітента в 
разі оголошення ним дефолту
У разі	неспроможності	Емітента	облігацій	виплатити	(погасити)	власникам	
облігацій	повну	чи	часткову	вартість	облігацій,	відсотковий	дохід	за	ними,	в	
терміни	та	строки,	передбачені	умовами	емісії	облігацій,	Емітент	повідом-
ляє	про	це	власників	облігацій	шляхом	надсилання	персональних	
письмових	повідомлень	(листів)	та	публікує	повідомлення	про	таку	
неспроможність	у	тому	ж	офіційному	друкованому	виданні	НКЦПФР,	що	і	
цей	Проспект	емісії,	протягом	10	(десяти)	календарних	днів	з	дати	
прийняття	рішення	про	оголошення	дефолту,	але	не	пізніше	дати	початку	
погашення/дострокового	погашення	облігацій.	
Рішення	про	оголошення	дефолту	приймається	Загальними	зборами	
учасників	Емітента.
В	разі	оголошення	дефолту	Емітент	вдається	до	процедур,	передбачених	
чинним	законодавством	України,	в	тому	числі	процедур	відновлення	
платоспроможності,	визначених	Законом	України	«Про	відновлення	
платоспроможності	боржника	або	визнання	його	банкрутом».	Власники	
облігацій	повинні	надіслати	Емітенту	письмову	вимогу	про	повернення	
номінальної	вартості	облігацій	та/або	відсоткового	доходу	за	ними.	
Відновлення	платоспроможності	Емітента	або	визнання	його	банкрутом	і	
застосування	ліквідаційної	процедури,	а	також	задоволення	вимог	кредиторів	
здійснюється	відповідно	до	вимог	чинного	законодавства	України.	
Облігації	забезпечені	порукою	згідно	з	Договором	поруки	№	02	від	23	
лютого	2018	року,	укладеного	між	емітентом	та	ТОВ	«МАРКАБ»,	яким	
встановлено	порядок	дій	у	разі	невиконання	емітентом	своїх	зобов’язань	за	
облігаціями	щодо	їх	погашення.	

16 Застереження про те, що загальна номінальна вартість випуску облігацій 
перевищує розмір власного капіталу емітента (у разі прийняття рішення 
про розміщення звичайних (незабезпечених) облігацій)*
Випуск	облігацій	Емітента	є	забезпеченим.	Емітентом	укладено	Договір	
поруки	щодо	забезпечення	виконання	зобов’язання	стосовно	погашення	
основної	суми	боргу

17 Інші відомості* 
На	підставі	Договору	оренди	від	28	липня	2017	року,	посвідченого	приватним	
нотаріусом	Позняковою	С.В.	та	зареєстровано	в	реєстрі	за	№449,	Емітент	на	
наступні	тридцять	років	є	орендарем	нежитлових	приміщень	загальною	
площею	10	165,2	квадратних	метрів	за	адресою	м.	Київ,	вул.	Каховська,	64.	
На	базі	цієї	нерухомості	Емітент	реалізує	проект	створення	комплексу	
«Центральний	оптовий	ринок	продовольства	«ФУДЦЕНТР».	Загальна	
територія	першої	черги	комплексу	складає	2	га.	Перша	черга	реалізації	
проекту	передбачає	ремонт,	реконструкцію	та	облаштування	торгових	місць	
на	базі	існуючих	нежитлових	будівель,	модернізацію	та	підведення	нових	
комунікацій,	організацію	інфраструктури	(лабораторії,	пропускні	пункти,	
паркомісця,	майданчики	для	відпочинку	та	ін.).	

18 Реєстрація випуску та проспекту емісії облігацій, що проводиться 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, не 
може розглядатися як гарантія вартості цих облігацій. Відпові-
дальність за достовірність відомостей, наведених у документах, 
що подаються для реєстрації випуску та проспекту емісії 
облігацій, несуть особи, які підписали ці документи

Від	емітента: Директор _________	
(підпис)
М.П.

______________________	
(прізвище,	ім’я,	по	батькові)

Від	аудитора: ________	
(посада)

_________	
(підпис)
М.П.

______________________	
(прізвище,	ім’я,	по	батькові)

Від	фондової	біржі,	через	
яку	прийнято	рішення	
здійснювати	публічне	
розміщення	облігацій**:

________	
(посада)

_________	
(підпис)
М.П.

______________________	
(прізвище,	ім’я,	по	батькові)

__________	
*	За	наявності.	
**	Зазначається	у	разі	прийняття	рішення	про	публічне	розміщення	облігацій.
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Комісія затвердила зміни до порядку 
визнання емісії цінних паперів 
недобросовісною та недійсною

НКЦПФР	 (Національна	 комісія	 з	 цінних	 паперів	
та	 фондового	 ринку)	 на	 засіданні,	 що	 відбулось	 
30	квітня	2018	року,	затвердила	зміни	до	Порядку	
визнання	емісії	цінних	паперів	недобросовісною	та	
недійсною.
Зокрема,	документом	визначені	такі	підстави	для	

визнання	емісії	цінних	паперів	недобросовісною:
•	 порушення	 емітентом	 вимог	 Закону	 України	

«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»,	невідповід-
ність	поданих	емітентом	документів	вимогам	зако-
нодавства	та/або	неповнота	 інформації	 у	поданих	
документах;

•	 порушення	 встановленого	 законодавством	по-
рядку	 прийняття	 рішення	 про	 емісію	 цінних	 папе-
рів;
•	 внесення	 недостовірних,	 незрозумілих,	 з	 роз-

біжностями	між	різними	положеннями	та/або	непо-
вних	відомостей	до	документів,	що	подаються	для	
реєстрації	випуску	цінних	паперів,	для	випуску	цін-
них	паперів	та	затвердження	проспекту	цінних	па-
перів,	звіту	про	результати	емісії;
•	неодноразове	грубе	порушення	емітентом	прав	

інвесторів	під	час	емісії	цінних	паперів.
Рішення	про	визнання	емісії	цінних	паперів	недо-

бросовісною	 приймається	 до	 реєстрації	 звіту	 про	
результати	емісії	цінних	паперів.
Документом	запроваджується	нове	поняття	«не-

одноразове	грубе	порушення	емітентом	прав	інвес-

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

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«АРЦИЗЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	ПІДПРИЄМСТВО»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00955236
3.	Місцезнаходження:	68400	Одеська	область,	Арцизький	район,	місто	

Арциз,	вулиця	Європейська,	будинок	44
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04845)31047	(04845)31378
5.	Електронна	поштова	адреса:	arciz@usilos.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	https://usilos.com/arziz-hpp/	
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 
30.05.2018	р.	Нпглядова	рада	Товариства	прийняла	рішення	про	надан-

ня	 згоди	 на	 вчинення	 Товариством	 значного	 правочину,	 а	 саме:	 укласти	
додаткову	угоду	№4	до	договору	підряду	№37/18-0205	від	02.05.2018	р.	із	
ТОВ	«БУДСЕРВІС»	(код	ЄДРПОУ	-	30562421)	на	наступних	умовах:	пред-

мет	додаткової	угоди	–	виконання	робіт	на	заміну	самопливного	обладнання	
завантаження	складів	підлогового	зберігання;	вартість	робіт	-	480	000,00	грн.,	
в	тому	числі	ПДВ;	інші	умови	–	на	розсуд	директора	Товариства.	Загальна	
сума	договору	 підряду	№37/18-0205	 від	 02.05.2018	р.	 з	 урахуванням	до-
даткової	угоди	№4	складатиме	2	035	800,00	грн.,	в	тому	числі	ПДВ,	що	пе-
ревищує	10%	вартості	активів	за	даними	останньої	річної	фінансової	звіт-
ності	 Товариства.	 Ринкова	 вартість	 майна	 або	 послуг,	 що	 є	 предметом	
правочину,	 визначена	відповідно	до	 законодавства:	2035,8	 тис.	грн;	Вар-
тість	 активів	 емітента	 за	 даними	 останньої	 річної	 фінансової	 звітності:	
17289	тис.	грн;	Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	послуг,	що	є	
предметом	правочину,	 до	 вартості	 активів	 емітента	 за	даними	останньої	
річної	фінансової	звітності	(у	відсотках):	11,77512%;	Додаткові	критерії	для	
віднесення	правочину	до	значного	правочину	статутом	Товариства	не	пе-
редбачені.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
Директор Грищенко	В.Д.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	

(дата)	

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АРЦИЗЬКЕ ХЛІБОПРИйМАЛЬНЕ ПІдПРИєМСТВО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО 
ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIї 
«МИКОЛАїВГАЗ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 05410263
3.	Місцезнаходження 54000	м.	Миколаїв	Погранична,	159
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (0512)	67-49-01	(0512)	67-49-01
5.	Електронна	поштова	адреса company@mkgas.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

https://mk.104.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно	протоколу	№31/05-2018	засiдання	Наглядової	ради	ПАТ	«МИКО-

ЛАЇВГАЗ»	вiд	31	травня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	осiб	
емiтента,	 а	 саме,	 прийнято	 рiшення:	 припинити	 повноваження	 члена	
правлiння	 Товариства	 -	 Чеберяка	 Дмитра	 Iвановича	 -	 директора	
фiнансового,	у	зв'язку	з	чим	припинити	дiю	укладеного	з	ним	Контракту	за	

угодою	сторiн,	звiльнити	його	з	займаної	посади	31	травня	2018	року	на	
пiдставi	 п.1	 ст.	 36	 КЗпП	 України,	 паспорт	 серiя	 ЕО	 730051	 виданий	
28.05.1999	Ленiнським	РВ	ММУ	УМВС	України	в	Миколаївськiй	областi.	Па-
кетом	акцiй	або	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	не	володiє;	непо-
гашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Перебував	на	
посадi	члена	Правлiння	Товариства	-	директора	фiнансового	-	з	15	лютого	
2017р.	згiдно	протоколу	вiд	14.02.2017	року	№	14/02-2017.

Згiдно	протоколу	№31/05-2018	засiдання	Наглядової	ради	ПАТ	«МИКО-
ЛАЇВГАЗ»	вiд	31	травня	2018	року	вiдбулися	змiни	у	складi	посадових	осiб	
емiтента,	а	саме,	прийнято	рiшення:	обрати	членом	Правлiння	Товариства	
Чернiкова	 Сергiя	 Iвановича	 -	 директором	фiнансовим	 з	 01	 червня	 2018	
року.	Згода	на	розкриття	паспортних	даних	не	надана.	 Iнформацiя	щодо	
iнших	посад,	якi	обiймала	особа	протягом	останнiх	п’яти	рокiв:	начальник	
вiддiлу	економiчного	планування.	Пакетом	акцiй	або	часткою	в	статутному	
капiталi	 емiтента	 не	 володiє;	 непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	не	має.	Повноваження	набули	чинностi	з	01	червня	2018	
року,	у	межах	строку,	на	який	ранiше	було	обрано	Правлiння,	а	саме	до	30	
червня	2019	року	включно.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Попов	Павло	Анатолiйович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2018.05.31
(дата)

НОВИНИ
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торів	під	час	емісії	цінних	паперів»,	що	означатиме	
скоєння	емітентом	двох	чи	більше	зафіксованих	ре-
гулятором	грубих	порушень	законодавства	під	час	
проведення	емісій	цінних	паперів	протягом	попере-
дніх	3	років.
Зміни	 розроблені	 відповідно	 до	 останніх	 змін	

законодавства,	 зокрема,	 до	 пункту	 13	 статті	 8,	
пункту	 3	 частини	 другої	 статті	 7	 Закону	 України	
«Про	державне	 регулювання	ринку	 цінних	 папе-
рів	в	Україні».
Нормативно-правовий	 акт	 направлений	 на	 дер-

жавну	реєстрацію	до	Міністерства	юстиції	України.

НКЦПФР: Учасники ринку  
повинні припинити використання 
заборонених в Україні програмних 

комплексів Plaza та Forts
НКЦПФР	 (Національна	 комісія	 з	 цінних	 паперів	

та	фондового	ринку)	наголошує,	що	Указом	Прези-
дента	України	№126/2018	«Про	рішення	Ради	наці-
ональної	 безпеки	 і	 оборони	 України	 від	 2	 травня	
2018	року	Про	застосування	та	скасування	персо-
нальних	спеціальних	економічних	та	інших	обмеж-
увальних	заходів	(санкцій)»	з 14 травня 2018 року 
були запроваджені обмежувальні заходи, які 
стосуються в тому числі учасників фондового 
ринку України.
Обмежувальні	 заходи,	 які	 запроваджуються	 рі-

шенням	РНБОУ,	мають	пряму	дію,	зокрема	в	части-
ні	заборони	українським	суб’єктам	господарювання	
використовувати	у	своїй	діяльності	електронні	тор-
говельні	системи	«ПО	Plaza»	і	«ПО	Forts».

Професійні учасники фондового ринку, які 
використовують зазначені у рішенні РНБОУ про-
грамні комплекси, повинні припинити їх вико-
ристання.	 Ігнорування	 запроваджених	 рішенням	
РНБОУ	 обмежувальних	 заходів	 є	 правопорушен-
ням.
Наразі	Комісія	вживає	заходів	для	комплексного	і	

всебічного	виконання	рішення	РНБОУ	та	аналізує	
регуляторні	й	наглядові	наслідки	використання	про-
фесійними	учасниками	фондового	ринку	забороне-
них	програмних	комплексів.
Серед	іншого	Комісія	актуалізує	наявну	у	неї	 ін-

формацію	 про	 всі	 програмні	 комплекси,	 які	 вико-
ристовуються	біржами	та	учасниками	біржових	тор-
гів	на	фондовому	ринку	України.
Учасники	 ринку	 будуть	 проінформовані	 про	 по-

дальші	кроки	регулятора	з	цього	питання.

Фондовые индексы Украины в среду 
вернулись в «красную зону»

Рынок	акций	Украины	завершил	торги	в	среду	от-
рицательной	динамикой:	индекс	«Украинской	бир-
жи»	(УБ)	просел	на	0,37%	-	до	1687,37	пункта,	ин-

декс	ПФТС	–	на	0,51%,	до	453,45	пункта.
Объем	торгов	на	УБ	составил	6,94	млн	грн	и	поч-

ти	весь	был	сгенерирован	сделками	с	акциями.
Торговый	оборот	на	ПФТС	составил	181,2	млн	грн,	

в	том	числе	акциями	–	0,34	млн	грн.
В	 «индексной	 корзине»	 УБ	 подешевели	 бумаги	

Райффайзен	Банка	Аваль	(-4,01%)	и	«Центрэнер-
го»	(-1,45%).
Выросли	 в	 цене	 только	 акции	 «Донбассэнерго»	

(+7,53%),	 «Укрнафты»	 (+0,93%)	 и	 «Турбоатома»	
(+0,07%).
На	ПФТС	сделки	прошли	с	акциями	«Центрэнер-

го»	(-1,69%)	и	Райффайзен	Банка	Аваль	(0%).
Индекс	 Варшавской	 фондовой	 биржи	 WIG-

Ukraine	в	среду	снизился	на	0,47%	-	до	484,32	пун-
кта	при	объеме	торгов	4,9	млн	злотых	(36	млн	грн).
Все	индексные	акции	завершили	торги	в	«крас-

ной	зоне».	Тройку	лидеров	снижения	составили	бу-
маги	«Милкиленда»	(-2,34%),	KSG	Agro	(-1,04%)	и	
«Астарты»	(-0,96%).

Инфляция в еврозоне в мае  
усилилась до максимума за 13 месяцев - 1,9%, 

выше ожиданий
Потребительские	 цены	 в	 еврозоне	 в	 мае	 2018	

года	выросли	на	1,9%	относительно	того	же	месяца	
прошлого	года,	свидетельствуют	предварительные	
данные	Статистического	управления	Европейского	
союза.
Темпы	роста	существенно	усилились	по	сравне-

нию	 с	 прошлым	 месяцем,	 когда	 они	 составляли	
1,2%,	и	достигли	максимума	с	апреля	2017	года.
Европейский	центральный	банк	(ЕЦБ)	определя-

ет	ценовую	стабильность	как	«повышение	гармони-
зированного	 индекса	 потребительских	 цен	 (HICP)	
для	еврозоны	на	немногим	менее	2%	в	годовом	вы-
ражении».	Таким	образом,	 впервые	более	 чем	 за	
год	инфляция	в	еврозоне	практически	вернулась	к	
целевому	уровню.
Аналитики	в	среднем	ожидали	менее	значитель-

ного	роста	-	на	1,6%.
Потребительские	 цены	 без	 учета	 таких	 вола-

тильных	 факторов,	 как	 стоимость	 энергоносите-
лей,	 продуктов	 питания	 и	 алкоголя	 (индекс	 CPI	
Core,	 который	 отслеживает	 Европейский	 цен-
тральный	 банк),	 увеличились	 в	 текущем	 месяце	
максимальными	 темпами	с	 сентября	 -	 на	1,1%	в	
годовом	 выражении	 после	 подъема	 на	 0,7%	 в	
апреле.	 Консенсус-прогноз	 для	 этого	 показателя	
равнялся	1%.
Опубликованные	 в	 среду	 данные	 об	 усилении	

инфляции	 в	 Германии	 и	 Испании	 до	 некоторой	
степени	подготовили	рынок	к	тому,	что	оценка	для	
еврозоны	 в	 целом	 может	 оказаться	 выше	
прогноза.
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Вместе	с	тем	рост	потребительских	цен	ускорили	
наиболее	 волатильные	 категории,	 и,	 если	 в	 бли-
жайшие	 месяцы	 прекратится	 повышение	 стоимо-
сти	 энергоносителей,	 инфляция	 в	 регионе	 снова	
может	оказаться	ниже	таргетируемого	ЕЦБ	уровня.

Безработица в еврозоне в апреле 
составила 8,5% - минимум за 9 лет

Безработица	в	19	странах	еврозоны	в	апреле	со-
ставила	8,5%,	свидетельствуют	данные	Статисти-
ческого	управления	Европейского	союза.
Это	минимальный	уровень	за	последние	девять	

лет.
Между	тем,	показатель	за	март	был	пересмотрен	

до	8,6%	с	ранее	объявленных	8,5%.
Эксперты	в	среднем	ожидали	снижения	безрабо-

тицы	в	прошлом	месяце	до	8,4%	с	предварительно	
заявленного	мартовского	уровня.
Количество	 безработных	 в	 еврозоне	 в	 апреле	

составляло	 13,88	 млн	 человек	 по	 сравнению	 с	
13,936	млн	в	предыдущий	месяц.
В	 28	 странах	Евросоюза	 безработица	 осталась	

на	уровне	7,1%,	что	является	минимальным	пока-
зателем	с	сентября	2008	года.	Число	безработных	
в	ЕС	в	апреле	составляло	17,462	млн	против	17,515	
месяцем	ранее.
Самые	низкие	показатели	безработицы	в	апреле	

были	 зафиксированы	 в	 Чехии	 (2,2%),	 на	 Мальте	
(3%)	и	в	Германии	(3,4%),	говорится	в	сообщении	
Евростата.
Наиболее	 высокий	 уровень	 безработицы	 отме-

чен	в	Испании	(15,9%)	и	в	Италии	(11,2%).	Греция,	
которая	 предоставляет	 данные	 с	 опозданием,	 за-
фиксировала	 безработицу	 в	 феврале	 на	 отметке	
20,8%.
Безработица	среди	молодежи	(до	25	лет)	в	евро-

зоне	в	апреле	сократилась	до	17,2%	по	сравнению	
с	 17,3%	 в	 предыдущий	 месяц,	 в	 Евросоюзе	 -	 до	
15,3%	с	15,4%.

Индекс доверия британских потребителей 
в мае улучшился - GfK

Индекс	доверия	британских	потребителей	к	эко-
номике	страны	увеличился	в	мае	на	2	пункта	отно-
сительно	 предыдущего	 месяца	 -	 до	 минус	 7	 пун-
ктов,	свидетельствуют	расчеты	исследовательской	
компании	GfK	NOP	Ltd.
В	мае	2017	года	значение	показателя	составляло	

минус	5	пунктов.
Таким	 образом,	 индикатор	 находится	 в	 отрица-

тельной	зоне	уже	29	месяцев	подряд,	отмечается	в	
сообщении	компании.
Четыре	из	пяти	составляющих	индекса	доверия	в	

этом	месяце	улучшились	по	сравнению	с	мартом.
Подындекс	оценки	британцами	личной	финансо-

вой	ситуации	за	прошедшие	12	месяцев	поднялся	

на	2	пункта	-	до	1	пункта.	Индикатор	ожиданий	на	
ближайший	год	вырос	на	4	пункта	и	достиг	8	пун-
ктов.	В	мае	прошлого	года	эти	показатели	состав-
ляли	соответственно	2	пункта	и	4	пункта.
Показатель	 оценки	 экономической	 ситуации	 за	

минувшие	12	месяцев	в	мае	поднялся	на	5	пунктов	
и	составил	минус	24	пунктов,	говорится	в	сообще-
нии	GfK.	Годом	ранее	он	находился	на	уровне	ми-
нус	20	пунктов.
Подындекс	оценки	потребителями	общей	эконо-

мической	ситуации	в	стране	на	ближайший	год	уве-
личился	на	 3	 пункта	 -	 до	минус	 21	 пункта.	В	мае	
2017	года	он	также	составлял	минус	21	пункт.
В	 то	 же	 время	 индикатор,	 оценивающий	 готов-

ность	потребителей	тратить	деньги	на	крупные	по-
купки,	снизился	на	2	пункта	-	до	1	пункта.	Годом	ра-
нее	он	находился	на	отметке	9	пунктов.
В	 исследовании	 GfK,	 проводившемся	 в	 первой	

половине	 мая	 по	 поручению	 Европейской	 комис-
сии,	 приняли	 участие	 свыше	 2	 тыс.	британцев	 не	
моложе	16	лет.
Минимальный	уровень	индекса	потребительско-

го	 доверия,	 который	 рассчитывается	 с	 1974	 года,	
был	зафиксирован	в	июле	2008	года	-	минус	39	пун-
ктов.	 Рекорд	 был	 установлен	 в	 июне	 1987	 года	 -	
10		пунктов.	Среднее	значение	показателя	за	пери-
од	с	1981	года	по	2018	год	составляет	около	минус	
9	пунктов.

Нефть дешевеет после сильного роста 
накануне, цена Brent - $77,3 за баррель
Цены	 на	 нефть	 эталонных	 марок	 снижаются	 в	

четверг	после	существенного	повышения	днем	ра-
нее.
Негативное	влияние	на	нефтяной	рынок	оказала	

слабость	 рынков	 акций	 США	 и	 Европы	 на	 форе	
опасений,	 связанных	 с	 политическим	 кризисом	 в	
Италии	и	Испании,	а	также	укрепление	курса	аме-
риканского	доллара,	отмечает	Dow	Jones.
Американский	институт	нефти	 (API)	в	среду	со-

общил	о	том,	что	объем	резервов	нефти	в	США	на	
прошлой	неделе	вырос	на	1	млн	баррелей	и	дис-
тиллятов	 -	на	1,5	млн	баррелей,	при	этом	запасы	
бензина	сократились	на	1,7	млн	баррелей.	Инсти-
тут	получает	информацию	от	операторов	НПЗ,	не-
фтехранилищ	 и	 трубопроводов	 на	 добровольной	
основе.
Официальные	данные	министерство	энергетики	

США	опубликует	в	четверг	в	18:00	мск.
Эксперты,	опрошенные	S&P	Global	Platts,	в	сред-

нем	прогнозируют	уменьшение	запасов	бензина	на	
600	тыс.	баррелей,	бензина	-	на	1,5	млн	баррелей	и	
дистиллятов	-	примерно	на	1,1	млн	баррелей.
Июльские	 фьючерсы	 на	 нефть	 марки	 Brent	 на	

лондонской	бирже	ICE	Futures	к	8:08	мск	подеше-
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вели	на	$0,19	 (0,25%)	 -	до	$77,31	 за	баррель.	На	
торгах	в	предыдущий	день	их	цена	увеличилась	на	
$2,11	 (2,8%)	 и	 составляла	 на	 закрытие	 $77,5	 за	
баррель.
Котировки	 фьючерсов	 на	 нефть	 WTI	 на	 июль	

утром	в	четверг	уменьшились	на	$0,04	(0,06%)	-	до	
$68,17	 за	баррель.	По	итогам	прошлой	сессии	их	
цена	поднялась	на	$1,48	 (2,22%),	 завершив	торги	
на	отметке	$68,21	за	баррель.

Евро продолжает подъем к доллару 2-ю 
сессию подряд

Ослабление	 опасений,	 связанных	 с	 политиче-
ским	кризисом	в	Италии,	обеспечивает	рост	евро	в	
паре	с	долларом	США	вторую	сессию	подряд.
При	этом	иена	дорожает	ко	всем	основным	валю-

там	развитых	стран	на	фоне	репатриации	средств	
перед	завершением	месяца.

Евро	к	9:25	мск	31	мая	стоил	$1,1676	по	сравне-
нию	 с	 $1,1665	 на	 закрытие	 предыдущих	 торгов	 в	
Нью-Йорке.	Накануне	 евро	 прибавил	 в	 этой	 паре	
более	1%.
Курс	нацвалюты	США	опустился	на	0,5%	к	иене	

-	 до	 108,76	 иены	 со	 108,91	 иены,	 евро	 в	 паре	 с	
японской	валютой	стабилен	у	127	иен.
Долларовый	индекс	ICE	снижается	на	0,1%.
Индонезийская	рупия	в	четверг	укрепляется	пятую	

сессию	подряд	после	того,	как	накануне	ЦБ	Индоне-
зии	повысил	базовую	процентную	ставку	во	второй	
раз	за	две	недели.	Аналитики	ожидают	дальнейшего	
увеличения	ставки	индонезийского	ЦБ	в	ближайшее	
время	с	целью	поддержать	курс	нацвалюты.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АГРОПРОМТЕХПОСТАЧ 10
2. ПАТ АЛЬПАРІ	БАНК	 18
3. ПРАТ АРТСЕРВІС 8
4.	 ПРАТ АРТСЕРВІС 18
5. ПРАТ АРЦИЗЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	 40
6.	 ПРАТ БІЛЬШІВЦІ-РИБА 9
7.	 ПРАТ ВІННИЧЧИНА-АВТО 8
8. АТ ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ	КОНСЕРВНИЙ	ЗАВОД 6
9.	 ПРАТ ДНІПРОВСЬКИЙ	РИНОК 11

10. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 7
11. ПАТ ДНІПРОТЕЛЕКОМ 7
12. ПРАТ ДРУЖКІВСЬКЕ	РУДОУПРАВЛІННЯ 9
13. ТОВ ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ 9
14.	 ПРАТ ЗАВОД	АРТЕМЗВАРЮВАННЯ 7
15. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ	ВИРОБНИЧИЙ	АЛЮМІНІЄВИЙ	КОМБІНАТ 12
16.	 ПРАТ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК-АВТО 14
17.	 ПРАТ ІРШАВСЬКИЙ	АБРАЗИВНИЙ	ЗАВОД 12
18. ПРАТ КАЛЬЧИЦЬКИЙ	КАР’ЄР 5
19.	 ПРАТ КИЙ	АВІА 5
20. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ	БАНК	«АКОРДБАНК» 6
21. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ	ЗАВОД	ЗАЛІЗОБЕТОННИХ	ШПАЛ 9
22. ПРАТ МАРІУПОЛЬ-АВТО 11
23. ПАТ МИКОЛАЇВГАЗ 40
24.	 ПАТ НВО	«КИЇВСЬКИЙ	ЗАВОД	АВТОМАТИКИ» 5
25. ПРАТ ОДЕСА-АВТО 15
26.	 ПРАТ ПІВДЕННА	ГЕНЕРУЮЧА	КОМПАНІЯ 5
27.	 ПРАТ ПО	ГАЗОПОСТАЧАННЮ	ТА	ГАЗИФІКАЦІЇ	«ЧЕРНІГІВГАЗ» 18
28. ПРАТ ПОЛТАВА-АВТО 13
29.	 ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«ПЗУ	УКРАЇНА	СТРАХУВАННЯ	ЖИТТЯ» 4
30. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«ПЗУ	УКРАЇНА» 4
31. ПАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«УНІВЕРСАЛЬНА» 6
32. ПРАТ СУМИ-АВТО 17
33. ПРАТ ТРЕСТ	«ЗАПОРІЖАЛЮМІНБУД» 12
34.	 ЗАТ УКРАЇНСЬКА	ЕНЕРГОСЕРВІСНА	КОМПАНІЯ 7
35. ПРАТ УКРАЇНСЬКА	МІЖБАНКІВСЬКА	ВАЛЮТНА	БІРЖА 10
36.	 ПРАТ УКРАЇНСЬКА	ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА	КОМПАНІЯ 12
37.	 ПРАТ УКРЗАХІДВУГЛЕБУД 9
38. ПАТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	СПРАТЛІ 8
39.	 ПРАТ ХЕРСОН-АВТО 16
40.	 ТОВ ЦЕНТРАЛЬНИЙ	ОПТОВИЙ	РИНОК	ПРОДОВОЛЬСТВА	«ФУДЦЕНТР» 19
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