
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
03.06.2014  м. Київ  № 730

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
23 червня 2014 року за № 676/25453

Про затвердження Змін до 
Положення щодо пруденцій-
них нормативів професійної 
діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльність з 
управління активами) 

Відповідно до пункту 375 частини другої статті 7, пунктів 2, 
13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання рин-
ку цінних паперів в Україні», частини третьої статті 27 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок»

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

1. Затвердити Зміни до Положення щодо пруденцій-
них нормативів професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльність з управління активами), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 09 січня 2013 року № 1, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 22 січня 2013 
року за № 171/22703, що додаються.

2. Управлінню пруденційного та консолідованого на-
гляду (Т. Тисмінецька) забезпечити подання цього рі-
шення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції 
України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та 
внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку;

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

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

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

Голова Комісії  Д.Тевелєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
03 червня 2014 року № 730
Зареєстровано в Міністерстві юстиції 
України 23 червня 2014 року
за № 676/25453

Зміни до Положення  
щодо пруденційних нормативів професійної 

діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів 

(діяльність з управління активами)
1. У розділі І:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 730 від 03.06.2014 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

№127 (1880) 09.07.2014 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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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
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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пункт 2 доповнити словами «(крім банків)»;
у пункті 3 слова «Пруденційні нормативи, що стосу-

ються рівня власного капіталу» замінити словами та 
цифрами «Нормативні значення пруденційних показни-
ків, визначених у розділі ІІ цього Положення»;

пункт 4 викласти в такій редакції:
«4. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, 

вживаються у значеннях, визначених Законом України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Законом України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» та Законом України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг».».

2. У розділі ІІ:
у пункті 1:
підпункти 1.1, 1.2 викласти в такій редакції:
«1.1. Показник покриття зобов'язань власним капіта-

лом Компаній та Осіб
Показник покриття зобов'язань власним капіталом 

Компаній та Осіб розраховується за формулою:
Показник покриття
зобов'язань власним
капіталом Компаній та Осіб

=
зобов'язання

власний капітал

Нормативне значення показника покриття зобов'язань 
власним капіталом Компаній та Осіб має бути не більше 1.

1.2. Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб
Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб роз-

раховується за формулою:

Показник фінансової
стійкості Компаній та Осіб =

власний капітал

вартість активів

Нормативне значення показника фінансової стійкості 
Компаній та Осіб має бути не менше 0,5.»;

пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Інформація щодо чисельних значень, що є складо-

вими розрахунків пруденційних нормативів діяльності 
Компаній/Осіб, готується на підставі даних бухгалтер-
ського обліку відповідно до законодавства.»;

пункти 3 – 6 виключити.
3. Розділ ІІІ викласти в такій редакції:
«ІІІ. Внутрішня система запобігання та мінімізації впли-

ву ризиків Компаній та Осіб
1. Для ефективного запобігання та мінімізації впливу 

ризиків Компанія/Особа має розробити власну систему 
відповідних заходів, що відповідає обсягу та характеру 
діяльності такої Компанії/Особи, із урахуванням власти-
вих їй видів ризиків.

2. До елементів внутрішньої системи заходів із запобіган-
ня та мінімізації впливу ризиків Компанії/Особи належать:

система управління ризиками (далі – СУР);
внутрішній аудит (контроль);
корпоративне управління.
3. Залежно від обсягу та характеру своєї діяльності 

Компанія/Особа повинна створити структурний підрозділ 
або призначити відповідального працівника, до повнова-
жень якого має належати реалізація функцій СУР. Такий 
підрозділ (працівник) має бути відокремленим (незалеж-
ним) від підрозділів, з діяльністю яких пов'язано виник-
нення ризиків.

Компанія/Особа повинна розробити та затвердити її ви-
щим органом управління або наглядовою радою (у разі її 

створення) внутрішній документ, який регламентує функ-
ціонування СУР та визначає ризики Компанії/Особи і сис-
тему заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків на 
діяльність Компанії/Особи, а також встановлює права й 
обов'язки та розподіляє відповідальність між структурни-
ми підрозділами, посадовими особами та працівниками 
Компанії/Особи у процесі управління ризиками.

Головними завданнями СУР є:
виявлення ризиків;
вимірювання ризиків;
якісне та кількісне оцінювання ризиків;
визначення заходів із запобігання та мінімізації впливу 

ризиків;
моніторинг ризиків;
контроль за прийнятним для Компанії/Особи рівнем 

ризику;
проведення моделювання та прогнозування процесів 

та майбутніх результатів діяльності Компанії/Особи на 
основі аналізу інформації та оцінки ризиків;

визначення ефективності СУР та її удосконалення.
СУР в Компанії включає:
управління ризиками, що пов’язані з діяльністю Ком-

панії;
управління ризиками інститутів спільного інвестуван-

ня (далі – ІСІ), що знаходяться в управлінні Компанії.
Компанія повністю несе ризики, безпосередньо 

пов’язані з її діяльністю.
Компанія також здійснює контроль за належним управ-

лінням ризиками ІСІ відповідно до інвестиційної декла-
рації та інших документів, що регламентують управління 
активами ІСІ.

При управлінні ризиками ІСІ Компанія, в управлінні 
якої знаходяться його активи, має забезпечувати відпо-
відність вартості та структури активів таких ІСІ вимогам 
законодавства, інвестиційній декларації та іншим доку-
ментам, що регламентують управління активами ІСІ.

Компанія повинна здійснювати управління ризиками 
портфелів ІСІ (крім венчурних), що знаходяться в управ-
лінні Компанії, в тому числі на підставі оцінки динаміки 
вартості чистих активів ІСІ.

Оцінка динаміки вартості чистих активів ІСІ має здій-
снюватись Компанією на підставі розрахунку показника 
відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку 
на один цінний папір ІСІ. 

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку 
на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою:

r = ((NAVt – NAVt-1) / NAVt-1) × 100%,
де:
r – відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розра-

хунку на один цінний папір ІСІ;
NAVt – вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один 

цінний папір ІСІ станом на поточну звітну дату (t);
NAVt-1 – вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на 

один цінний папір ІСІ станом на попередню звітну 
дату(t-1).

Розрахунок зазначеного показника має здійснюватись 
відповідно до типу ІСІ з періодичністю, визначеною 
нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють 
питання складання та розкриття інформації, а саме:

для ІСІ відкритого типу – щодня;
для ІСІ інтервального та закритого типу – щокварталу.
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Оптимальні значення цього показника встановлюють-
ся залежно від типу ІСІ:

для ІСІ відкритого типу – зменшення не більше ніж на 
10%;

для ІСІ інтервального типу – зменшення не більше ніж 
на 15%;

для ІСІ закритого типу – зменшення не більше ніж на 
25%.

У разі досягнення показником значення нижче опти-
мального Компанія повинна передбачити та здійснити 
заходи щодо приведення показника у межі його опти-
мального значення.

Комісія може витребувати у Компанії пояснення із за-
значенням причин зменшення значення показника від-
носної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на 
один цінний папір нижче оптимального значення, а також 
надання інформації стосовно передбачених Компанією 
заходів щодо зменшення ризиків портфелю ІСІ та при-
ведення показника у межі його оптимального значення.

СУР, яку має запровадити Особа, повинна відповідати 
вимогам Положення про вимоги до особи, яка провадить 
діяльність з управління пенсійними активами щодо до-
тримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управ-
ління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних 
активів, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 
року № 1282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 жовтня 2012 року за № 1728/22040.

4. З метою запобігання та мінімізації впливу ризиків, 
притаманних Компанії/Особі, залежно від обсягу та ха-
рактеру своєї діяльності Компанія/Особа створює служ-
бу внутрішнього аудиту (контролю).

До повноважень служби внутрішнього аудиту (контро-
лю) належать повноваження, визначені нормативно-
правовим актом Комісії, що визначає особливості органі-
зації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в 
професійних учасниках фондового ринку. 

Залежно від обсягів діяльності Компанії/Особи її служ-
ба внутрішнього аудиту (контролю) може поєднувати 
свої функції з функціями структурного підрозділу або 
працівника, до повноважень якого має належати реалі-
зація функцій СУР, за умови, що поєднання зазначених 
функцій не впливає на якість та повноту їх виконання.

5. Для ефективного управління ризиками, притаманни-
ми Компанії/Особі, вона використовує елементи корпора-
тивного управління, а саме: встановлює організаційну 
структуру, визначає підпорядкування, функції та відпові-
дальність посадових осіб та працівників Компанії/Особи, 
розподіл прав і обов’язків між органами Компанії/Особи та 
її учасниками стосовно управління Компанією/Особою, а 
також правила та процедури прийняття рішень щодо ді-
яльності Компанії/Особи та здійснення контролю.».

4. Розділи ІV та V виключити.
У зв’язку з цим розділ VI вважати розділом ІV.
5. У розділі ІV:
назву розділу викласти в такій редакції:
«ІV. Подання інформації та контроль за дотриманням 

Компаніями та Особами пруденційних нормативів»;
доповнити розділ новим пунктом 1 такого змісту: 
«1. Інформація про результати розрахунку пруденційних 

показників та дані, на основі яких Компаніями та Особами 
здійснювався розрахунок зазначених показників, подаєть-
ся відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що 
регулюють питання складання та розкриття інформації.».

У зв’язку з цим пункти 1, 2 вважати відповідно пункта-
ми 2, 3;

підпункт 2.1 пункту 2 викласти в такій редакції:
«2.1. Розрахунок пруденційних показників кожного ро-

бочого дня.»;
у пункті 3 після слова «Компаніями» слова «, Особами 

та ІСІ» замінити словами «та Особами».
Т.в.о. начальника
управління пруденційного 
та консолідованого нагляду  Н.Коваленко

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку з метою отримання зауважень і пропозицій, оголо-
шує про оприлюднення рішення Комісії від 02.07.2014 
№  860 «Про схвалення проекту рішенням «Про внесен-
ня змін до Порядку погодження набуття особою істотної 
участі у професійному учаснику фондового ринку або 
збільшення її таким чином, що зазначена особа буде 
прямо чи опосередковано володіти або контролювати 
10, 25, 50 і 75 відсотків статутного капіталу такого учас-
ника чи права голосу придбаних акцій (часток) в його ор-
ганах управління» (далі-Проект) на офіційному сайті На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
http://www.nssmc.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту надавати у пись-
мовій та електронній формі не пізніше десятого робочого 
дня з дати оприлюднення цього проекту нормативно-
правового акту за адресами:

Департамент регулювання діяльності торговців цінними 
паперами та фондових бірж, Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 
01010; e-mail: anna.fedorchenko@nssmc.gov.ua.

Т.в.о. Голови Комісії  А.Амелін 

ІНфоРМАцІйНІ ПоВІДоМЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР повідомляє про дематеріалізацію
Центральним територіальним департаментом Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ СПЕцІАЛЬНЕ 
НАУКоВо-РЕСТАВРАцІйНЕ ПРоЕКТНЕ БУДІВЕЛЬНо-
ВИРоБНИЧЕ ТоВАРИСТВо «УКРРЕСТАВРАцІЯ» 
(04070, м. Київ, Контрактова площа, 4, код за ЄДРПОУ: 
31244188), загальна сума випуску акцій – 147 500,00 грн, 
номінальна вартість акцій - 10,00 грн, кількість простих 
іменних акцій – 14 750 штук. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій у бездокументарній формі існування 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

№68/10/1/2001, дата реєстрації: 21.02.2001 року, дата 
видачі: 01 липня 2014 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи 
НКЦПФР, на підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 
№2484, пункту 5 Розділу І Порядку заміни свідоцтва 
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних 
цінних паперів у зв’язку зі зміною найменування емітен-
та та/або забезпеченням існування іменних цінних па-
перів у бездокументарній формі, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 року №736, відповідно до нада-
них документів видано свідоцтво про реєстрацію випус-
ку простих іменних акцій ЗАТ Спеціальне науково-
реставраційне проектне будівельно-виробниче 
товариство «Укрреставрація» (04070, м. Київ, Контрак-
това площа, 4, код за ЄДРПОУ: 31244188) у зв’язку з 
забезпеченням існування іменних цінних паперів у без-
документарній формі – розпорядження №22-цД-ЗС 
від 01.07.2014 року.

НКцПфР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 4 пункту 1 
глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948, 
та відповідно до документів, наданих ПП «Сальдо», код 
за ЄДРПОУ: 24878658, 64333, Харківська область, Ізюм-
ський район, с. Забавне, вул. Харківська, буд. 1-Б, на зу-
пинення обігу облігацій у зв`язку з анулюванням вику-
плених облігацій серії «А», зупинено обіг облігацій 
серії  «А» ПП «Сальдо» (свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій від 03.07.2012 року №156/2/12, видане 
15.07.2013 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку)  – розпорядження № 49-Кф- З від 
3 липня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі підпункту 4 
пункту 1 глави 3 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січ-
ня 2014 року за №171/24948, та відповідно до доку-
ментів, наданих ПП «Сальдо», код за ЄДРПОУ: 
24878658, місцезнаходження: 64333, Харківська об-
ласть, Ізюмський район, с. Забавне, вул. Харківська, 
буд. 1-Б, на зупинення обігу облігацій у зв`язку з ану-
люванням викуплених облігацій серії «В», зупинено 
обіг облігацій серії «В» ПП «Сальдо» (свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій від 03.07.2012 року 

№157/2/12, видане 15.07.2013 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку) – розпо-
рядження № 50 -Кф- З від 3 липня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 4 пункту 
1 глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948, та відповідно до документів, наданих 
ПП  «Сальдо», код за ЄДРПОУ: 24878658, місцезнахо-
дження: 64333, Харківська область, Ізюмський район, с. 
Забавне, вул. Харківська, буд. 1-Б, на зупинення обігу 
облігацій у зв`язку з анулюванням викуплених облігацій 
серії «С», зупинено обіг облігацій серії «С» ПП «Саль-
до» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 
03.07.2012 року №158/2/12, видане 15.07.2013 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку) – розпорядження № 51-Кф- З від 3 липня 
2014  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 4 пункту 1 
глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948, 
та відповідно до документів, наданих ПП «Сальдо», код 
за ЄДРПОУ: 24878658, 64333, Харківська область, Ізюм-
ський район, с. Забавне, вул. Харківська, буд. 1-Б, на зу-
пинення обігу облігацій у зв`язку з анулюванням вику-
плених облігацій серії «D», зупинено обіг облігацій 
серії  «D» ПП «Сальдо» (свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій від 03.07.2012 року №159/2/12, видане 
15.07.2013 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку) – розпорядження № 52 – Кф - З 
від 3 липня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 4 пункту 1 
глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948, 
та відповідно до документів, наданих ПП «Сальдо», код 
за ЄДРПОУ: 24878658, 64333, Харківська область, Ізюм-
ський район, с. Забавне, вул. Харківська, буд. 1-Б на зу-
пинення обігу облігацій у зв`язку з анулюванням вику-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

плених облігацій серії «Е», зупинено обіг облігацій серії 
«Е» ПП «Сальдо» (свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій від 03.07.2012 року №160/2/12, видане 15.07.2013 
року Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку)  – розпорядження № 53 -Кф- З від 3 липня 
2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
24.06.2014 року №850, пункту 4 Розділу V Положення 
про порядок випуску облігацій внутрішніх місцевих по-
зик та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 квіт-
ня 2014 року № 578, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 29.05.2014р. за №570/25347, та відпо-
відно до документів, наданих Львівською міською 

радою, місцезнаходження: 79006, м. Львів, пл. Ри-
нок,  1, код за ЄДРПОУ: 04055896, у зв’язку з погашен-
ням облігацій внутрішньої місцевої позики Львівської 
міської Ради (серія С), скасовано реєстрацію випуску 
облігацій внутрішньої місцевої позики Львівської місь-
кої Ради (серія С). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій внутрішньої місцевої позики Львівської місь-
кої Ради від 30 квітня 2009 року №01/1-І-2009, дата ви-
дачі: 23 лютого 2010 року, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано  – 
розпорядження № 01 - Кф - С – оВМП від 24 червня 
2014  року.

08.07.2014 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 нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ 
АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИ-
СТВо "оРIЛЬ-ЛIДЕР"

2. Код за ЄДРПОУ 24426809
3. Місцезнаходження 51831, село Єлизаветiвка, вулиця 

Хмельницького, будинок 1
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05634) 2-31-61 (05634) 2-31-62

5. Електронна поштова 
адреса

a.v.evtushenko@mhp.com.ua

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

24426809.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Президент – Косюк Юрiй Анатолiйович (згоду на розкриття паспортних 

даних фiзичною особою не надано) з 02.07.2014р. на пiдставi поданої за-
яви про звiльнення з посади Президента та на пiдставi рiшення Акцiонера 
(Рiшення №2 вiд 02.07.2014р.). Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Перебував на посадi з 17.09.2007р. по 02.07.2014р.

Президент – Мельник Юрiй Федорович (згоду на розкриття паспортних 
даних фiзичною особою не надано) з 03.07.2014р. замiсть звiльненого 
Президента та на пiдставi рiшення Акцiонера (Рiшення №2 вiд 
02.07.2014р.). Строк, на який призначено особу – до переобрання. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала ця особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: ПАТ «Миронiвський хлiбопродукт» перший 
заступник Голови правлiння, Заступник голови правлiння ПАТ «МЗВКК», 
заступник генерального директора ТОВ «Вiнницька птахофабрика», 
ТОВ  «Катеринопiльський елеватор», Генеральний директор ТОВ «Баф-
фало», ТОВ «IВК «Рiдний край», ТОВ «Зерновий край», ТОВ «Урожайна 
країна», ТОВ «Агропостач».

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 Боднар Мирослав Романович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.07.2014
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“НАфТоПоЛ УКРАЇНА”

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

з нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "НАФТОПОЛ УКРАЇНА"
2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

31398633

3. Місцезнаходження емітента 43023, м. Луцьк, вул. Карбишева, 
буд. 1

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0332770833 0332770833

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

naftopol_ukraine@emitent.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

www.naftopol.at.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Голова Правлiння Бiлоногов Юрiй Iллiч (паспорт: серiя 

СО номер 515515 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
09.01.2001р.) звiльнена за власним бажанням на пiдставi заяви. Не 
володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пе-
ребувала на посадi: з 05.05.2011р. Рiшення прийнято на засiданнi Нагля-
дової ради, що вiдбулось 08.07.2014р. 

Посадова особа Голова Правлiння Шварцман Вiталiй Дмитрович (пас-
порт: серiя ВК номер 170155 виданий Ворошиловським РВ УМВС України 
в м. Донецьку 03.09.2005р.) призначена за рiшенням Наглядової ради 
08.07.2014р. , приступає до обов’язків з 09.07.2014р. Розмiр пакета акцiй 
Товариства, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 
на 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв:  
ТОВ «Юнiоiл»: з 15.09.2011 по 13.06.2013 - iнспектор по кадрам; ТОВ «На-
фтопереробка - 2013»: з 14.06.2013 по 13.10.2013 - головний фахiвець з 
документацiйного забезпечення адмiнiстративно - господарського вiддiлу, 
з 14.10.2013 - начальник вiддiлу документацiйного забезпечення. Рiшення 
прийнято на засiданнi Наглядової ради, що вiдбулось 08.07.2014р.

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. Найменування посади.
Голова Правлiння ______________ Шварцман Вiталiй Дмитрович

09.07.2014  М.П.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «МХП ЕКо ЕНЕРДЖИ»

Код за ЄДРПОУ: 37870261; Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Ми-
ронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1; Міжміський код, телефон та 
факс: 0 (44) 207-00-00, 207-40-00; Електронна поштова адреса: e.anufrienko@
mhp.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: http://37870261.infosite.com.ua

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Акціонера ПрАТ «МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ» (Рішення №2 

від 02.07.2014р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено. Президент – Косюк Юрiй Анатолiйович (згоду на розкриття 

паспортних даних фізичною особою не надано) з 02.07.2014р. на підставі 
поданої заяви про звільнення з посади Голови правління та на підставі рі-
шення Акціонера (Рішення №2 від 02.07.2014р.). Часткою в статутному капі-

талі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Перебував на посаді з 03.01.2012р. по 02.07.2014р.

Призначено. Президент – Мельник Юрій Федорович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 02.07.2014р. замість 
звільненого Голови правління та на підставі рішення Акціонера (Рішення 
№2 від 02.07.2014р.). Строк, на який призначено особу – до переобрання. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця осо-
ба протягом останніх п'яти років: ПАТ «Миронівський хлібопродукт» пер-
ший заступник Голови правління, Заступник голови правління 
ПАТ  «МЗВКК», заступник генерального директора ТОВ «Вінницька птахо-
фабрика», ТОВ «Катеринопільський елеватор», Генеральний директор 
ТОВ «Баффало», ТОВ «ІВК «Рідний край», ТОВ «Зерновий край», 
ТОВ  «Урожайна країна», ТОВ «Агропостач».

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

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

Президент Мельник Юрій федорович. 04.07.2014р.

Повідомлення
про прийняття рішення про продовження строку діяльності фонду

ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕНоЮ ВІДПоВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КоМПАНІЯ По УПРАВЛІННЮ АКТИВА-
МИ «ПАРЛАМЕНТ» повідомляє, що 07 липня 2014 року відбулись 
Загальні збори учасників Товариства якими було прийнято рішення про 
продовження строку діяльності ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО 
ВЕНЧУРНОГО ПАйОВОГО ІНВЕСТИЦІйНОГО ФОНДУ «ЮКРЕйН ГРОУС 
КЕПІТАЛ І» (надалі за текстом - Фонд) до 01.09.2021р.

ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у 
учасників Фонду, які не згодні з прийнятим рішенням про продовження ді-
яльності Фонду та які протягом одного місяця з дня прийняття рішення про 
продовження строку подали письмову заяву щодо викупу в них інвестицій-
них сертифікатів. Такий викуп здійснюється відповідно до нормативно-
правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок розміщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту спільного інвестування, у наступному порядку:

1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 03680, 
Україна, м. Київ, вул. Предславинська, б. 28.

2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з 
учасниками подаються наступні документи:

• фізичними особами: заявка на викуп цінних паперів (за формою, наве-
деною в додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 №1338 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 серпня 2013 р. за №1475/24007) у двох примірниках; довідку з 
уповноваженого банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учас-
ника Фонду; засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина Укра-
їни; засвідчений фізичною особою документ, що містить інформацію про 

реєстраційний номер облікової картки платника податків;
• юридичними особами: заявка на викуп цінних паперів (за формою, наве-

деною в додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу 
цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 серпня 2013 р. за №1475/24007) у двох примірниках; засвідчені у 
встановленому порядку копії виписки з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб - підприємців (виданої не пізніше одного місяця до 
дати подання заявки на викуп), діючої редакції документа, на підставі якого діє 
юридична особа (статут, положення, тощо); документа, що підтверджує повно-
важення керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи.

Заявки на викуп цінних паперів та інші надані учасником Фонду доку-
менти, які не відповідають встановленій формі або оформлені неналежним 
чином не розглядаються.

3. Розрахунки з учасниками здійснюються за розрахунковою вартістю, 
визначеною на день прийняття рішення щодо продовження строку діяль-
ності Фонду, яка дорівнює 908,96 грн. за один інвестиційний сертифікат.

4. Дата початку приймання заявок від учасників – 07 липня 2014 року; 
дата закінчення приймання заявок від учасників – 07 серпня 2014 року.

5. Розрахунки з учасниками здійснюватимуться з 11 серпня 2014 року 
по 18 серпня 2014 року шляхом сплати належної учаснику суми безготівко-
вим переказом на вказаний у заявці про викуп рахунок.

6. У разі неможливості здійснення розрахунків з особою, яка відповідно 
до заявки про викуп передала ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ» інвестиційні сер-
тифікати (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних рекві-
зитів тощо), ТОВ «КУА «ПАРЛАМЕНТ» протягом 10 робочих днів після за-
кінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює 
депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими 
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗоВАНА КоЛоНА № 34»

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Пе-
ресувна механізована колона № 34»

організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код ЄДРПоУ емітента: 05515068.
Місцезнаходження емітента: 40020, м. Суми, вул. Героїча, 32. 
Телефон/факс (0542) 24-18-63.
Електронна поштова адреса: vat_05515068@aft.org.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
Текст повідомлення

Звільнено 07.07.2014 року, згідно наказу директора №2 від 

07.07.2014  року, з посади в.о. головного бухгалтера Вороненко Світлану 
Анатоліївну (паспорт МА 888657, виданий Ковпаківським РВ СМУ УМВС 
України в Сумській області від 26.01.2001 року). Посадова особа володіє 
часткою в статутному капіталі в розмірі 0,00%. Причина звільнення - за 
згодою сторін. На зазначеній посаді перебувала 3,5 роки . Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. 

Призначено до виконання обов’язків з 08.07.2014 року, згідно наказу 
директора №2 від 07.07.2014 року, на посаду головного бухгалтера Бут 
Людмилу Григорівну (паспорт МА 636829, виданий Недригайлівським 
РВ УМВС України в Сумській області від 28.10.1999 року). Посадова 
особа володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 0,00%. Обіймала 
посаду бухгалтера в АФ ТОВ «Професіонал СВ». Прийнята на посаду 
безстроково. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає.

Директор  олефіренко І.П.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):
(044) 5864394
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ 

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо « АНГЕЛІВКА ».
2. Код за ЄДРПОУ: 00855865.
3. Місцезнаходження: 47714, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, 

село Ангелівка.
4. Міжміський код, телефон та факс (0352) 29-31-72 29-31-72.
5. Електронна поштова адреса: 00855865@afr.net.ua .
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 
http://angelivka.afr.net.ua 
7. Вид особливої інформації:рішення вищого органу емітента або суду 

про припинення або банкрутство емітента 
II. Текст повідомлення. 

Дата прийняття рiшення про припинення емiтента: 05 липня 2014 р. 
Уповноважений орган емiтента, який прийняв рiшення про припинення 

емiтента: загальнi збори акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 
«Ангелівка» (далi ПАТ «Ангелівка»). 

Причини рiшення про припинення емiтента: є мiнiмiзацiя витрат 
пiдприємства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової 
форми, як акцiонерне товариство. 

Спосiб припинення: перетворення. 
Дата проведення загальних зборiв: 05 липня 2014 р. 
Результати голосування: «За» припинення 4798931 голосiв; «Проти» - 

0  голосiв. 
Повне найменування юридичної особи правонаступника: Товариство з 

додатковою вiдповiдальнiстю «Ангелівка». 
При перетворенні ПАТ «Ангелівка» всi його майновi права, грошовi ко-

шти, зобов'язання та iншi права та обов'язки переходять до його правонас-
тупника - ТДВ «Ангелівка». 

Розмiр статутного капiталу ТДВ «Ангелівка» становить 1655100 грн. 00 коп.
Обмін простих іменних акцій Товариства на частки у статутному капіталі пра-

вонаступника Товариства здійснюється у два етапи. На першому етапі, який 
починається з 7 липня 2014 року та закінчується 7 серпня 2014року в обмін на 
акції акціонери ПАТ «Ангелівка» отримають письмові зобов'язання про видачу 
частки у статутному капіталі правонаступника ПАТ «Ангелівка». Розподіл часток 
правонаступника - Товариства з додатковою відповідальністю «Ангелівка» від-
бувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціоне-
рами у статутному капіталі ПАТ «Ангелівка», що перетворюється. Для обміну 
акцій ПАТ «Ангелівка» на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному 
капіталі правонаступника ПАТ «Ангелівка», акціонерами подаються письмові 

заяви на ім’я Голови комісії з припинення за адресою: с. Ангелівка, Тернопіль-
ський р-н, Тернопільська обл., 47714. Заява складається у довільній формі. За-
ява подається у робочі дні з 10 год. 00хв. до 16 год. 00хв. в межах першого етапу 
обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Това-
риства. Обмін акцій ПАТ «Ангелівка» на письмові зобов'язання про видачу част-
ки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Ангелів-
ка», здійснюється у наступному співвідношенні: письмове зобов'язання про 
видачу частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю 
«Ангелівка», видається на суму (вартістю), що дорівнює загальній номінальній 
вартості акцій ПАТ «Ангелівка», належних відповідному акціонеру. Обмін акцій 
на частки у статутному капіталі правонаступника ПАТ «Ангелівка», здійснюєть-
ся таким чином, щоб розмір статутного капіталу Товариства з додатковою відпо-
відальністю «Ангелівка», дорівнював розміру статутного капіталу ПАТ «Ангелів-
ка», до пертворення. Акціонерам, які особисто не звернуться до Товариства для 
обміну акцій ПАТ «Ангелівка» на письмові зобов’язання про видачу частки у 
статутному капіталі правонаступника Товариства до 06 серпня 2014 року, 
07  серпня 2014 року Товариство надсилає письмові зобов’язання про видачу 
частки у статутному капіталі правонаступника поштою, простими листами, за 
адресою їх проживання (місцезнаходження), зазначеною в переліку акціонерів 
Товариства. Розмір частки в сумарному виразі учасника у статутному капіталі 
Товариства з додатковою відповідальністю «Ангелівка», дорівнює розміру за-
гальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі 
ПАТ  «Ангелівка», до перетворення. Розмір частки (у відсотках) кожного учасни-
ка у статутному капіталі ПАТ «Ангелівка», що пертворюється, дорівнює розміру 
його частки (у відсотках) у статутному капіталі Товариства з додатковою відпо-
відальністю «Ангелівка», створеного шляхом перетворення. 

На другому етапі, який розпочинається з дня державної реєстрації Това-
риства з додатковою відповідальністю «Ангелівка», відбувається обмін пись-
мових зобов’язань на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою 
відповідальністю «Ангелівка», що створюється внаслідок перетворення та 
видача Свідоцтва, що підтверджуватиме право власності учасника на частку 
у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Ангелів-
ка». Акціонери, які не нададуть до комісії з припинення Товариства заяв про 
обмін акцій ПАТ «Ангелівка», на письмові зобов'язання про видачу частки у 
статутному капіталі правонаступника - Товариства з додатковою відпові-
дальністю «Ангелівка», будуть включені до складу учасників Товариства, що 
створюється в процесі реорганізації. Термін отримання часток у статутному 
капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Ангелівка», в обмін на 
письмові зобов'язання не обмежується.

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

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

Голова комісії з припинення  Крисак Галина Степанівна.

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо "БАНК 
ПРофЕСIйНоГо 
фIНАНСУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 09806437
3. Місцезнаходження 83052, м.Донецьк, пр.Iллiча, 100а
4. Міжміський код, телефон та факс (062) 210-07-07 (062) 210-07-07
5. Електронна поштова адреса Olena.Tyurenkova@profinbank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.profinbank.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ «ПРОФIН БАНК» (протокол засiдання Спо-

стережної ради б/н вiд 4.07.2014 року):

-прийнято рiшення про призначення Заступником Голови Правлiння 
ПАТ «ПРОФIН БАНК» з 4 липня 2014 року Давидюк Алли Миколаївни на 
пiдставi поданою нею заяви. Часткою в статутному капiталi Банку не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Посадова особа призначена на термiн дiї повноважень Правлiння Банку  – 
до 23.12.2014 року. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб: введення нової посади заступника Голови Правлiння. Посадова осо-
ба згоду на розкриття паспортних даних не надала. Посади, якi посадова 
особа обiймала останнi 5 рокiв: директора Департаменту роздрiбного 
бiзнесу та розвитку мережi, член Правлiння, заступник директора з 
органiзацiї розробки та просування продуктiв на ринку банкiвських послуг 
ПАТ «Мiський комерцiйний банк», заступник директора вiддiлення «Київ-
ський регiональний департамент» ПАТ «РОДОВIД БАНК». 

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

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

2. В.о. Голови Правлiння М.Ю.Дорофєєв
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.07.2014
(дата)

ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ХарМ», 

код за ЄДРПоУ 30655196, місцезнаходження емітента: 62371, 
с. Подвiрки, вул. Свердлова, 53 

тел./факс: (057) 783-71-71 (057) 783-71-71 ,  
e-mail: soapboi@soap.com.ua

Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Посадова особа Голова правлiння Пiнчук Людмила Володимирiвна 

(паспорт: серiя МК номер 884286 виданий Солонiцевським ВМ 
Дергачiвського РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 22.07.1998 р.) 
припиненi повноваження 03.07.2014 р. згiдно рiшення Наглядової 

ради Протокол №2 вiд 03.07.2014 р. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0.0002%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi 3 роки.

Посадова особа Голова правлiння Пiнчук Людмила Володимирiвна 
(паспорт: серiя МК номер 884286 виданий Солонiцевським ВМ 
Дергачiвського РВ УМВС України в Харкiвськiй обл. 22.07.1998 р.) об-
рана на посаду 03.07.2014 р. згiдно рiшення Наглядової ради Прото-
кол №2 вiд 03.07.2014 р. термiном на 3 роки. Володiє часткою в статут-
ному капiталi емiтента 0.0002%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає по-
саду — Голова правлiння ПАТ «ХарМ».

Голова правління ____________________  Л.В. Пінчук



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №127, 9 липня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АРТЕМ-БАНК»

Код за ЄДРПОУ 26253023, місцезнаходження 04050 м. Київ вул. Артема , 
буд. 103, телефон/факс 044-483-30-65, електронна поштова адреса  
osl@artembank.com.ua адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації www.artembank.com.ua.

Вид особливої інформації - Зміна складу посадових осіб емітента
Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 

07.07.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі особистго 
волевиявлення.

Посадова особа Рожкова Олена Євгенівна , яка займала посаду Голови 
Ревізійної комісії, звільнена. Часткою в статутному капіталі емiтента не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки. Згоди на роз-
голошення паспортних даних не отримано.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
07.07.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі особистого 
волевиявлення. Посадова особа Петренко Л.В. , яка займала посаду Член 
Ревізійної комісії, звільнена. Часткою в статутному капіталі емiтента не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки. Згоди на роз-
криття паспортних даних не отримано.

Рішення про звільнення прийнято загальними зборами акціонерів 
07.07.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі власного 
волевиявлення.

Посадова особа Гайдученко Сергій Станіславович, який займав посаду 
Член Ревізійної комісії, звільнений. Часткою в статутному капіталі емiтента 
не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: три роки. Згоди на 
розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
07.07.2014р. Призначення посадової особи виконано на підставі пропозиції 
Голови зборів.

Посадова особа Гайдученко Сергій Станіславович, призначений на по-
саду Голова Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емiтента не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 5 років. Протягом останніх п’яти років 
обіймав посади: директор ТОВ «Флаєр», директор ТОВ «Гольф-клуб». Зго-
ди на розкриття паспортних даних не отримано.

Рішення про призначення прийнято загальними зборами акціонерів 
07.07.2014 р.

Призначення посадової особи виконано на підставі подання Голови зборів.
Посадова особа Стеблюк Ірина Валеріївна, призначена на посаду Чле-

на Ревізійної комісії.
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: 5 років. Протягом останніх п’яти років обіймала посаду Голов-
ного бухгалтера ТОВ «Амальгама». Згоди на розкриття паспортних даних 
не отримано.

Рішення про призначення прийнятозагальними зборами акціонерів 
07.07.2014 . Призначення посадової особи виконано на підставі подання 
Голови зборів.

Посадова особа Шеремета Людмила Миколаївна призначена на посаду 
Член Ревізійної комісії. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на 
який призначено особу: 5 років. Протягом останніх п’яти років обіймала по-
саду Головного бухгалтера ПП «Мікс Прінт». Згоди на розкриття паспорт-
них даних не отримано.

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

Голова Правління   Ганзя Д.о.  07.07.2014р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЗЕРНоПРоДУКТ МХП»

Код за ЄДРПОУ: 32547211; Місцезнаходження: 08800, Київська обл., 
м.  Миронівка, вул. Елеваторна, 1; Міжміський код, телефон та факс: 
0  (4343) 61-381; Електронна поштова адреса: i.lyshak@mhp.com.ua; Адре-
са сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://32547211.infosite.com.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Зер-

нопродукт МХП» (Протокол №3 про результати заочного голосування від 
02.07.2014р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Звільнено. Президент Товариства – Косюк Юрій Анатолійович (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 02.07.2014р. на під-
ставі поданої заяви про звільнення з посади Президента Товариства та на під-

ставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол 
№3 про результати заочного голосування від 02.07.2014р.). Часткою в статутно-
му капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Перебував на посаді з 07.09.2007р. по 02.07.2014р. 

Призначено. Президентом Товариства – Мельника Юрія Федоровича (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 02.07.2014р. за-
мість звільненого Президента Товариства та на підставі рішення позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол №3 про результати заочного 
голосування від 02.07.2014р.). Строк, на який призначено особу – до переоб-
рання. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п’яти років: ПАТ «Миронівський хлібопродукт» перший 
заступник Голови правління, Заступник голови правління ПАТ «МЗВКК», заступ-
ник генерального директора ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Катерино-
пільський елеватор», Генеральний директор ТОВ «Баффало», ТОВ «ІВК «Рід-
ний край», ТОВ «Зерновий край», ТОВ «Урожайна країна», ТОВ «Агропостач».

Директор онука В.В. підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законо-
давством, 04.07.2014р.

ПоВІДоМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
ПАТ «КЗСМ «фоТоН»

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«КИЇВСЬКИй ЗАВоД СВІТЛоЧУТ-
ЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «фоТоН»

2. Код за ЄДРПОУ: 00205162
3. Місцезнаходження: 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 42
4. Міжміський код, телефон та 
факс:

(044) 453-32-73

5. Електронна поштова адреса: maystrenko.foton@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації:

www.foton.aspectgroup.com.ua

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу 
ІІІ або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно 
до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення:

відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
На підставі реєстру власників іменних цінних паперів емітента, отриманого 

«08» липня 2014 року від ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 
«04» липня 2014 року, повідомляємо про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків голосуючих акцій, та про зменшення пакету акцій власни-
ка, якому належало 10 і більше відсотків голосуючих акцій а саме: 

- пакет простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КИЇВСЬКИй ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН» які 
належать Товариству з обмеженою відповідальністю «Монопласт» (код 
ЄДРПОУ 32825235; місцезнаходження: 03057, м. Київ, проспект Перемо-
ги,  42) становить 24,2890% (27  791 878 штук простих іменних акцій) відсо-
тків голосуючих акцій емітента ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КИЇВСЬКИй ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ «ФОТОН». 
Розмір частки акціонера до зміни пакету складав 9,6184 % голосуючих ак-
цій емітента (11 005 524 штук простих іменних акцій). 

- пакет простих іменних акцій Компанії Дімота Оверсіз Лімітед (НЕ 
150655 НЕ 44; місцезнаходження: Продрому авеню, 74 Уванворлд парквью 
Хаус, Нікосія, Кіпр) який становив 17,8017 % голосуючих акцій емітента 
(20  369 016 штук простих іменних акцій) зменшився до 0,0000% голосую-
чих акцій емітента (0 штук простих іменних акцій).

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

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

2. Директор _________  Майстренко І.В.
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. __________ 
  (дата)
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІо-
НЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АГРофоРТ»

Код за ЄДРПОУ: 34378735
Місцезнаходження: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Ка-

гарлик, вул. Незалежності, 22
Міжміський код, телефон та факс: 0 (4573) 5-48-04
Електронна поштова адреса: l.lavrenyuk@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://343787351.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Агрофорт» (Протокол №3 про результати заочного голосу-
вання від 02.07.2014р.) відбулися наступні зміни складу посадових 
осіб емітента:

Звільнено. Президент Товариства – Косюк Юрій Анатолійович 
(згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) 
з 02.07.2014р. на підставі поданої заяви про звільнення з посади 
Президента Товариства та на підставі рішення позачергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства (Протокол №3 про результати за-
очного голосування від 02.07.2014р.). Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Перебував на посаді з 22.04.2011р. по 
02.07.2014р.

Призначено. Виконуючий обов’язки Президента Товариства – 
Мельник Юрій Федорович (згоду на розкриття паспортних даних фі-
зичною особою не надано) з 02.07.2014р. замість звільненого Прези-
дента Товариства та на підставі рішення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства (Протокол №3 про результати заочного 
голосування від 02.07.2014р.). Строк, на який призначено особу – до 
переобрання. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші 
посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: ПАТ  «Ми-
ронівський хлібопродукт» перший заступник Голови правління, За-
ступник голови правління ПАТ «МЗВКК», заступник генерального ди-
ректора ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Катеринопільський 
елеватор», Генеральний директор ТОВ «Баффало», ТОВ «ІВК «Рід-
ний край», ТОВ «Зерновий край», ТОВ «Урожайна країна», ТОВ «Аг-
ропостач».

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

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

Директор ПрАТ «Агрофорт»        онука Людмила Валентинівна

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцIоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «РIВНЕ-БоРоШНо»
2. Код за ЄДРПОУ: 31435947
3. Місцезнаходження: 33001, місто Рівне, вулиця Біла, буд. 35
4. Міжміський код, телефон та факс: (0362) 63-10-20,  

(0362) 63-10-24
5. Електронна поштова адреса: Vladimir.Bukovskiy@rovno.biz
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 31435947.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Одержання позики або кредиту на 

суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
II. Текст повідомлення

ПРАТ «Рівне-Борошно» повідомляє про отримання 04.07.2014 
року першої частини кредиту (траншу) в сумі 3000 тис.грн. на під-
ставі укладеної додаткової угоди ГД-27 в рамках Генерального до-
говору №04906ГД про здійснення кредитування від 15.06.2006 
року. ПРАТ «Рівне-Борошно» 05.06.2014 року була підписана до-
даткова угода ГД-27 (сума кредиту 20 000 тис.грн.) в межах суми 
кредитування, яка встановлена в розмірі 39000 тис.грн. Генераль-
ним договором № 04906ГД від 15.06.2006 року. Дата відкриття кре-
дитної лінії – 04.07.2014 року. Дата закриття кредитної лінії – 
30.09.2015 року. Розмір одержаної частини кредиту по додатковій 
угоді ГД-27 у % до загального розміру кредиту – 15%. Датою прий-
няття рішення про одержання кредиту ПРАТ «Рівне-Борошно» є 
дата підписання кредитного договору директором підприємства, з 
подальшим погодженням вказаного правочину на загальних збо-
рах акціонерів ПРАТ «Рівне-Борошно». В рахунок забезпечення 
повернення кредиту надано в заставу обладнання та устаткування 
ПРАТ «Рівне-Борошно», передано в іпотеку об’єкти нерухомого 
майна ПРАТ «Рівне-Борошно». Позичальник зобов’язується по-
вернути кредит та сплатити проценти за кредитом у визначений 
договором термін. Місцезнаходження кредитора ПАТ «Укрсоцбанк» 
(код ЄДРПОУ 00039019) - м. Київ, вул. Ковпака,29 . Вартість чистих 
активів емітента станом на 01.01.2014 року – 17381,00 тис. грн. 
Співвідношення суми кредиту по додатковій угоді ГД-27 до вартос-
ті активів на початок року – 32,71 %. Цільове призначення коштів 
отриманих за кредитами – поповнення оборотних коштів, закупівля 
зерна. Строк, на який укладено додаткову угоду ГД-27 – 16 місяців 
(до 30.09.2015 року). Процентна ставка по додатковій угоді 
ГД- 27  – 18 %.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Директор Горбатюк олександр Анатолійович, 07.07.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
«ПЕРШоТРАВНЕВИй РАйАГРоХІМ» (далі – Товариство) 

(ідентифікаційний код 05488383; місцезнаходження: вул. 40 років 
Перемоги, б. 21, селище міського типу Ялта, Першотравневий район, 

Донецька обл., Україна, 87450) повідомляє 
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових Загальних зборів: «15» серпня 
2014 року о 12.00 годині.

Місце проведення позачергових Загальних зборів: 87450, Доне-
цька  обл., Першотравневий район, селище міського типу Ялта, вули-
ця 40  років Перемоги, будинок 35, кабінет №1.

Час початку реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 
«15»  серпня 2014 року о 11.00 годині.

Час закінчення реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 
«15» серпня 2014 року о 11.45 годині.

Місце реєстрації учасників позачергових Загальних зборів: 87450, До-
нецька обл., Першотравневий район, селище міського типу Ялта, ву-
лиця 40 років Перемоги, будинок 35, фойє.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів - «11» серпня 2014 року станом на 
24-00 годину.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження регламенту Загальних 
зборів акціонерів Товариства.

2. Припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства.
3. Обрання персонального складу Наглядової ради Товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Про 
обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами 
Наглядової ради.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування 
на Загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодав-
ства України.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, особисто або 
через уповноваженого представника до дати проведення Загальних зборів 
за адресою: 87450, Донецька обл., Першотравневий район, селище місько-
го типу Ялта, вул. 40 років Перемоги, буд. 35, кабінет №3, з понеділка по 
п'ятницю - з 10-00 до 14-00, за винятком неробочих та святкових днів, а 
також у день проведення Загальних зборів - за місцем їх проведення. Акці-
онери (їх представники) при собі повинні мати документ, що посвідчує осо-
бу, належно оформлену довіреність та документ, що підтверджує право 
власності на прості іменні акції Товариства. Посадова особа Товариства, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Літві-
ненко Зоя Іванівна.

Телефони для довідок : (06297) 9-03-31.

Генеральний директор
ПРАТ «ПЕРШоТРАВНЕВИй РАйАГРоХІМ»  ф.І. Ісіров



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №127, 9 липня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

10

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «ЗЕРНоПРоДУКТ МХП»

Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронів-

ка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: 0 (4343) 61-381
Електронна поштова адреса: i.lyshak@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://32547211.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
II. Текст повідомлення

На підставі Наказу Директора ПрАТ «Зернопродукт МХП» (Наказ №47-к 
від 04.07.2014р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: 

Звільнено. Головний бухгалтер – Олійник Віталій Іванович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 04.07.2014р. 

на підставі поданої заяви про звільнення за власним бажанням та на 
підставі Наказу Директора (Наказ №47-к від 04.07.2014р.). Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 20.03.2013р. 
по 04.07.2014р.

Призначено. Головний бухгалтер – Яковенко Леся Григорівна (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 07.07.2014р. 
замість звільненого Головного бухгалтера та на підставі Наказу Директора 
(Наказ №47-к від 04.07.2014р.). Строк на який призначено особу – до мо-
менту переобрання. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: бухгалтер – Цен-
тру електрозвязку № 7 ВФВАТ «Укртелеком», заступник головного бухгал-
тера - ПрАТ «Зернопродукт МХП, Ревізор – ПрАТ «ТепликРайагрохім».

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

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

Директор онука В.В., 07.07.2014р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «МИРоНІВСЬКИй ХЛІБоПРоДУКТ»

Код за ЄДРПОУ: 25412361; Місцезнаходження: 08800, Київська обл., 
м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1; Міжміський код, телефон та факс: 
0  (44)  207-00-00, 207-40-00; Електронна поштова адреса: e.anufrienko@
mhp.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: http://www.mhp.com.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «МХП» (Протокол №5 

від 02.07.2014р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено. Голова правління – Косюк Юрiй Анатолiйович (згоду на роз-

криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 02.07.2014р. на 
підставі поданої заяви про звільнення з посади Голови правління та на під-
ставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №5 від 02.07.2014р.). 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,01040700000%. Пакет 
акцій емітента, який належить цій особі: 327 580 шт. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 27.03.2006р. 
по 02.07.2014р.

Призначено. В.о. Голови правління – Мельник Юрій Федорович (згоду на 
розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 02.07.2014р. за-
мість звільненого Голови правління та на підставі рішення засідання Нагля-
дової ради (Протокол №5 від 02.07.2014р.). Строк, на який призначено осо-
бу  – до моменту обрання загальними зборами акціонерів. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п'яти років: ПАТ «Миронівський хлібопродукт» перший заступник Го-
лови правління, Заступник голови правління ПАТ «МЗВКК», заступник гене-
рального директора ТОВ «Вінницька птахофабрика», ТОВ «Катеринопіль-
ський елеватор», Генеральний директор ТОВ «Баффало», ТОВ «ІВК «Рідний 
край», ТОВ «Зерновий край», ТОВ «Урожайна країна», ТОВ «Агропостач».

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

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

В.о. Голови правління Мельник Юрій Федорович, 04.07.2014р.

Шановні Акціонери!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЛУНАПАК"
(код ЄДРПОУ 31549804, місцезнаходження: Україна, 49083, м.

Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1) повідомляє про проведення по-
зачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
"15" серпня 2014 року об 10.00 годині за адресою: Україна, 49083,
м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1, оф. 102.

Порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Това-

риства.
2. Про прийняття участі в загальних зборах учасників Торгівельно-

виробничої корпорації "Алеф".
3. Про обрання уповноваженої особи, яка буде представляти інте-

реси Товариства на загальних зборах учасників Торгівельно-вироб-
ничої корпорації "Алеф".

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись "15"
серпня 2014 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення загальних
зборів. При реєстрації акціонерам товариства необхідно мати при со-
бі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт
і довіреність, оформлену відповідно до чинного  законодавства Укра-
їни. Відповідно до ч.1 ст.34 Закону України "Про акціонерні товарис-
тва" перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня про-
ведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України.

З матеріалами, пов'язаними із порядком денним зборів, акціонери
можуть ознайомитись до початку зборів за адресою: Україна, 49083,
м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, б. 1, оф. 102, з понеділка по п'ят-
ницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 73-22-932. Особа,
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного - Лобо-
да С.С.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧ-

НЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛЕВАНСЬКИЙ ЛI-
СОЗАВОД "ПРОМIНЬ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 13979681; 3. Місцез-
находження: 5311, Рiвненська обл., Рiвненський р-н., смт.Клевань, вул.
Залiзнична, 2; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0632)27-20-47
(0362)27-20-47; 5. Електронна поштова адреса: promin@emitent.net.ua; 6.
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.promin.pat.ua; 7. Вид особливої ін-
формації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення. Згідно наказу №11 від 03.02.2014 року у скла-
ді посадових осіб ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь" відбулися нас-
тупні зміни:

- звільнено з посади головного бухгалтера Камишан Олександру Ми-
хайлівну, паспорт серія СР №615263 виданий Березнівським РВ УМВС
України в Рівненській обл.13.08.1999 р., акціями товариства не володіє,
на посаді перебувала протягом 5 років. Посадова особа звільнена з поса-
ди у зв'язку з переведенням  на посаду фінансового директора. 

- призначено на посаду фінансового  директора Камишан Олександру
Михайлівну, паспорт серія СР №615263 виданий Березнівським РВ УМВС
України в Рівненській обл.13.08.1999 р., акціями товариства не володіє.
Протягом останніх п'яти років обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ
"Клеванський лісозавод "Промінь".  Посадова особа обрана на невизна-
чений термін. Посада фінансового директора у товаристві є новостворе-
ною.

Згідно наказу №12 від 03.02.2014 року  призначено на посаду головно-
го бухгалтера Прокопчук Оксану Михайлівну, паспорт серія СР №644285
виданий Рівненським МВ УМВС України в Рівненській обл. 06.11.1999 р.,
акціями товариства не володіє. Протягом останніх п'яти років обіймала
посади  провідного бухгалтера  та заступника головного бухгалтера    ПАТ
"Клеванський  лісозавод  "Промінь". Посадова особа обрана   на невизна-
чений термін.

Всі посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не мають.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

Директор Стрихарчук Вiталiй Олександрович

ПоВІДоМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНоГо АКцІоНЕРНоГо 
ТоВАРИСТВА «ГоТЕЛЬ ГоЛоСІЇВСЬКИй»

Публічне акціонерне товариство «Готель Голосіївський» (Код за 
ЄДРПОУ 03358529), що знаходиться за адресою: 03127, м. Київ, про-
спект 40-річчя Жовтня, 93 (далі – Товариство) повідомляє про про-
ведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які 
відбудуться «25»  липня 2014 року об 11 годині 00 хв., за адресою: 
03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, 2 (другий) поверх, 
конференц – зал. 

Початок реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули на 
збори, о 10 годині 00 хв., закінчення реєстрації о 10 годині 45 хв. Реє-
страція буде проводитися за місцем проведення зборів. Акціонери 
повинні надати документ, що підтверджує особу. Представники акціо-
нерів – документ, що підтверджує особу, а також доручення або інший 
документ, що підтверджує їхні повноваження, складений відповідно 
до законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 

21 липня 2014 року. 
Перелік питань, 

що виносяться на голосування:
1. Обрання Лічильної комісії для підрахунку голосів осіб, що бе-

руть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Това-

риства.
3. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та /або 

про попереднє схвалення значних правочинів. 
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного у робочий час за адре-
сою: 03127, м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 93, приймальня .

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – Голова правління Кондратьєва Наталія Миросла-
вівна. 

Довідки за телефоном (044) 259-76-73.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №127, 9 липня 2014 р. 
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ПоВІДоМЛЕННЯ
про підсумки голосування на загальних зборах 

ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИй ЖИРоВИй КоМБІНАТ» 

03.07.2014 року 
Шановні акціонери!

03 липня 2014 року відбулися загальні збори акціонерів ПРАТ «ХЖК».
Підсумки голосування на загальних зборах:
По першому питанню Порядку денного:
«обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів»
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 

голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропо-
зицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах 
акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР».

1.2. Затвердити умови Договору № 3-2014 від 23.05.2014 року про надан-
ня послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення 
загальних зборів акціонерів, призначених на 03.07.2014 р., щодо виконання 
повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» та ПРАТ «ХЖК».

1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР» наступний склад лічильної комісії:

- Голова лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович;
- член лічильної комісії – пан Черпаков Ігор Анатолійович.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий

нятому за 100 відсотків:
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування

0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 3 від 03.07.2014 року реєстраційної комісії про підсумки 

голосування).
По другому питанню Порядку денного:
«обрання Голови загальних зборів акціонерів»
2.1. Обрати головою загальних зборів акціонерів пана Лахна Вадима 

Сергійовича.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий

нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 1 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По третьому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів»
3.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться 

з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені 
у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;

- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються 
секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представ-
ника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;

- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 
голосування;

- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного 
з розгляду та прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загаль-
них зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з 
розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття пи-
тання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались 
для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс 

один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з роз-
гляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання 
порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважа-
ється процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку 
денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без викорис-
тання бюлетенів для голосування;

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України «Про акціонерні товариства» перерву до наступного дня. Рішення 
про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшіс-
тю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, 
тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у 
ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропози-
ція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не 
є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом від-
критого голосування без використання бюлетенів для голосування.

- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду 
окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціа-
торів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається про-
стою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загаль-
них зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, 
пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з 
питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосуван-
ня без використання бюлетенів для голосування.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий
нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосуван-
ня

0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 2 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По четвертому питанню Порядку денного:
«обрання секретаря загальних зборів акціонерів»
4.1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів пані Євсюкову Інну 

Олексіївну.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий

нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосуван-
ня

0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 3 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По п’ятому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення за наслідка-
ми розгляду звіту Дирекції Товариства»

5.1. Роботу Дирекції ПРАТ «ХЖК» в 2013 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положен-
ням його установчих документів.

5.2. Звіт Дирекції ПРАТ «ХЖК» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства в 2013 році затвердити.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий
нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 4 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ХАРКІВСЬКИй ЖИРоВИй КоМБІНАТ»
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По шостому питанню Порядку денного:
«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати 

фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»

6.1. Роботу Наглядової ради ПРАТ «ХЖК» в 2013 році визнати задовіль-
ною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і по-
ложенням його установчих документів.

6.2. Звіт Наглядової ради ПРАТ «ХЖК» за 2013 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий

нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 5 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По сьомому питанню Порядку денного:
«Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності в 2013 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії»

7.1. Роботу Ревізійної комісії ПРАТ «ХЖК» в 2013 році визнати задовільною.
7.2. Звіт і висновки Ревізійної комісії ПРАТ «ХЖК» за 2013 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий

нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 6 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По восьмому питанню Порядку денного:
«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік»
8.1. Затвердити річні звіт та баланс ПРАТ «ХЖК» за 2013 рік.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий

нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 7 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По дев’ятому питанню Порядку денного:
«Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) 

Товариства за підсумками роботи в 2013 році. Прийняття рішення про 
виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства»

9.1. Затвердити прибуток у розмірі 24 066 990,29 грн. (двадцять чотири 
мільйони шістдесят шість тисяч дев’ятсот дев’яносто гривень 29 копійок), 
отриманий Товариством за 2013 рік.

9.2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку, отриманого То-
вариством у 2013 році:

- 1 203 349,51 грн. (один мільйон двісті три тисячі триста сорок 
дев’ять гривень 51 копійка), що складає 5 % від суми чистого прибутку за 
2013 рік, відрахувати на поповнення резервного капіталу Товариства;

- 22 863 640,78 грн. (двадцять два мільйони вісімсот шістдесят три 
тисячі шістсот сорок гривень 78 копійок), що складає 95 % від суми чи-
стого прибутку Товариства за 2013 рік направити на покриття збитків 
попередніх періодів.

9.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2013 році не проводити. Дивіденди за результатами господар-
ської діяльності Товариства за 2013 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий
нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 8 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По десятому питанню Порядку денного:
«Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік»
10.1. Основні напрями діяльності ПРАТ «ХЖК» на 2014 рік затвердити.
Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий

нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 9 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По одинадцятому питанню Порядку денного:
«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та чле-

нів Наглядової ради Товариства»
11.1. Припинити повноваження діючих (на момент проведення Загаль-

них зборів акціонерів 03.07.2014 р.) Голови та членів Наглядової ради ПРАТ 
«ХЖК», а саме:

11.2. Вважати повноваження діючих (на момент проведення Загальних 
зборів акціонерів 03.07.2014 р.) Голови та членів Наглядової ради ПРАТ 
«ХЖК» такими, що втратили чинність з дати прийняття даного рішення на 
загальних зборах акціонерів Товариства 03.07.2014 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий
нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 10 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування
По дванадцятому питанню Порядку денного:
«обрання членів Наглядової ради Товариства»
12.1. Обрати з 03.07.2014 р. членами Наглядової ради ПРАТ «ХЖК»:

№ ПІБ
1 Зінченко Антон Олегович
2 Мельник Сергій Володимирович
3 Дикун Ігор Олександрович

Підсумки голосування:
№ 
з/п

ПІБ кандидата кількість 
набраних 

голосів

результат проведе-
ного голосування

розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату
1 Зінченко Антон Олегович 1 568 291 обрання до складу
2 Мельник Сергій Володимирович 1 568 291 обрання до складу
3 Дикун Ігор Олександрович 1 568 291 обрання до складу

Кількість голосів для кумулятивного голосування, 
що беруть участь у голосуванні

4 704 873

Голоси, визнані недійсними під час голосування 0
Кількість голосів, що не брали участь у голосуванні 0

(Протокол № 11 від 03.07.2013 року лічильної комісії про підсумки голо-
сування).

По тринадцятому питанню Порядку денного:
«Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами На-
глядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, об-
рання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрак-
тів) з членами Наглядової ради»

13.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуть-
ся між ПРАТ «ХЖК» та обраними членами Наглядової ради ПРАТ «ХЖК».
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13.2. Уповноважити Генерального Директора ПРАТ «ХЖК» у встановле-
ному законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та 
підписати цивільно-правові договори між ПРАТ «ХЖК» та обраними члена-
ми Наглядової ради ПРАТ «ХЖК».

13.3. Встановити виконання обов'язків обраними членами Наглядової 
ради ПРАТ «ХЖК» за цивільно-правовими договорами на безоплатній осно-
ві.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кіль
кості голосів Товариства: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 12 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По чотирнадцятому питанню Порядку денного:
«Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Стату-

ту в новій редакції»
14.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИй ЖИРОВИй КОМБІНАТ» в новій редакції, вне-
сти та затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:

- приведенням Статуту у відповідність до змін, внесених до Закону 
України «Про акціонерні товариства».

14.2. Делегувати Генеральному Директору ПРАТ «ХЖК» право підпису 
Статуту ПРАТ «ХЖК» в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів 
акціонерів від 03.07.2014 р.

14.3. Доручити Генеральному Директору ПРАТ «ХЖК» особисто або че-
рез представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в 
установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту То-
вариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціоне-
рів Товариства 03.07.2014 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий
нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 13 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
По п’ятнадцятому питанню Порядку денного:
«Про внесення змін до Положень Товариства, що регламентують 

діяльність органів управління та контролю Товариства, шляхом ви-
кладення Положень в новій редакції»

15.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяль-
ність Товариства та його органів управління та контролю, а саме:

1. «Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»; 

2. «Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»;

3. «Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ»;

4. «Положення про Дирекцію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЖИРОВИЙ КОМБІНАТ». 

15.2. Встановити дату набуття чинності Положеннями, що регламенту-
ють діяльність органів управління ПРАТ «ХЖК», в нових редакціях – з 
03.07.2014 р.

15.3. Делегувати Генеральному Директору Товариства право підпису По-
ложень, що регламентують діяльність органів управління ПРАТ «ХЖК» в ре-
дакціях, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів 03.07.2014 р.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прий
нятому за 100 відсотків: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

1 568 291 Голосів 100 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 100 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0 %
Не брали участь у голосуванні 0 Голосів 0 %
Голоси, визнані недійсними під час голосування 0 Голосів 0 %

Рішення прийняте.

(Протокол № 14 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-
сування).

По шістнадцятому питанню Порядку денного:
«Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, якщо рин-

кова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 
25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
звітності Товариства за 2013 рік, які можуть вчинятись Товариством 
протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із 
зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості»

16.1. З метою реалізації затверджених основних напрямів діяльності Това-
риства на 2014 – 2015 роки, у відповідності до Закону України «Про акціонерні 
товариства», надати попереднє схвалення господарських значних правочинів, 
які можуть вчинятись Товариством у період з 03.07.2014 року і до 02.07.2015 
року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути пред-
метом даних господарських правочинів більше 25 % та 50 % вартості активів 
Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік, а саме: 

- правочини по відчуженню Товариством виробленої ним продукції, ви-
конанню Товариством робіт і наданню ним послуг третім особам – вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 
1 000 000 000,00 гривень (один мільярд гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що 
відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування тре-
тіх осіб), по придбанню Товариством об’єктів нерухомого майна, – вар-
тість кожного правочину не повинна перевищувати суму, еквівалентну 
111 000 000,00 гривень (сто одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по розпорядженню основними засобами Товариства, що не 
відносяться до об’єктів нерухомого майна (передача в користування тре-
тіх осіб), по придбанню Товариством машин, обладнання, комплектую-
чих, – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму, екві-
валентну 111 000 000,00 (сто одинадцять мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по придбанню та відчуженню Товариством оборотних за-
собів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси та інше 
майно (у тому числі цінні папери) – вартість кожного правочину не пови-
нна перевищувати суму, еквівалентну 750 000 000,00 (сімсот п’ятдесят 
мільйонів гривень 00 копійок) гривень;

- правочини, направлені на отримання Товариством грошових коштів 
(договори позики, кредитні договори), – вартість кожного правочину не 
повинна перевищувати суму, еквівалентну 500 000 000,00 гривень 
(п’ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

- правочини по забезпеченню виконання Товариством чи іншими осо-
бами своїх зобов’язань за укладеними договорами (договори застави, іпо-
теки, поруки), – вартість кожного правочину не повинна перевищувати 
суму, еквівалентну 444 000 000,00 (чотириста сорок чотири мільйони 
гривень 00 копійок);

- правочини по передачі Товариством третім особам своїх прав і 
обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про 
відступлення права вимоги), – вартість кожного правочину не повинна 
перевищувати суму, еквівалентну 444 000 000,00 гривень (чотириста со-
рок чотири мільйони гривень 00 копійок);

- правочини, направлені на придбання робіт та/чи послуг, виконавцями 
яких є треті особи — вартість кожного правочину не повинна переви-
щувати суму, еквівалентну 250 000 000,00 гривень (двісті п'ятдесят 
мільйонів гривень 00 копійок). 

16.2. Правочини, на вчинення яких надано попереднє схвалення, вчи-
няються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, 
їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається ви-
ключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх 
вчинення. 

16.3. У період з 03.07.2014 року і до 02.07.2015 року, Наглядовій раді 
Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товари-
ством значних господарських правочинів, якщо ринкова вартість майна або 
послуг, що може бути предметом таких господарських правочинів більше 
25  % та 50 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звіт-
ності Товариства за 2013 рік.

Підсумки голосування з пропозиції, прораховані від загальної кіль
кості голосів Товариства: 
Кількість голосів, що беруть участь у 
голосуванні

2 069 136 Голосів 100,00 %

Голосувало «За» 1 568 291 Голосів 75,79 %
Голосувало «Проти» 0 Голосів 0,00 %
Голосувало «Утримався» 0 Голосів 0,00 %
Не брали участь у голосуванні 500 845 Голосів 24,21 %
Голоси, визнані недійсними під час 
голосування

0 Голосів 0,00 %

Рішення прийняте.
(Протокол № 15 від 03.07.2014 року лічильної комісії про підсумки голо-

сування).
Генеральний директор 
ПРАТ «ХЖК»
Кука П.о.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «МУЛЬТІПЛЕКС-ХоЛДИНГ»

2. Код за ЄДРПОУ: 32850366
3. Місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд. 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-25-73
5. Електронна поштова адреса: multiplex-holding@security-cb.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

емітента
II. Текст повідомлення

02 липня 2014 року рішенням Наглядової ради ПАТ «Мультіплекс-
Холдинг» (Протокол засідання від 02.07.2014р.) звільнено з посади Гене-
рального директора Базильчука Анатолія Васильовича (паспорт серія СО 
№ 195408, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві 18.06.1999р.). 
Підстава такого рішення – Наказ № 01/07-3 від 02.07.2014 р. Обгрунтуван-
ня змін: звільнення відбулося через заяву Базильчука А.В. про переведен-
ня на посаду Радника Генерального директора. Часткою у статутному капі-
талі емітента не володіє; обіймав дану посаду 2 роки 7 місяців 9 днів. 

Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
02 липня 2014 року рішенням Наглядової ради ПАТ «Мультіплекс-

Холдинг» (Протокол засідання від 02.07.2014р.) призначено на посаду Ге-
нерального директора ПАТ «Мультіплекс-Холдинг» громадянина Польщі 
Дзікі Вальдемара Ричарда (паспорт серія ED №3452775 виданий 24.02.2012 
року Воеводством Мазовецкі /1/ у м.Закопане). Підстава: заява Дзікі Валь-
демара Ричарда, Наказ №02/007-01К від 02.07.2014р. Обгрунтування змін: 
пов’язане з тим, що місце Генерального директора було вакантним. Част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє, непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який призначено особу: до 
03.06.2015 року. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти 
років: Генеральний директор, директор, консультант, Генеральний продю-
сер, незалежний консультант в галузі медіабізнесу. Розмір пакета акцій емі-
тента, які належать цій особі: 0 акцій.

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  Базильчук А.В.
 08.07.2014 р.
 (дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента 

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІо-

НЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗЕРНоПРоДУКТ 
МХП»

Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, 

м.  Миронівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: 0 (4343) 61-381
Електронна поштова адреса: i.lyshak@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково  

використовується емітентом для розкриття інформації: 
http://32547211.infosite.com.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення
Дирекцією Приватного акціонерного товариства «Зернопро-

дукт МХП» 02 липня 2014 року було прийняте рішення про ство-
рення: 

Філії Приватного акціонерного товариства «Зернопродукт МХП» 
«Елеваторний комплекс» Місцезнаходження філії: 23614, Вінниць-
ка область, Тульчинський район, смт. Шпиків, вул. Леніна,  169.

Причини прийняття рішення: необхідність підвищення якості 
обслуговування клієнтів

Функції, які буде виконувати філія: складське господарство, 
сільськогосподарське виробництво, в тому числі вирощування та 
переробка сільгоспкультур.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпо-
відальність згідно із законодавством.

Директор онука В.В., 04.07.2014р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА 

КоМПАНІЯ «ПРоВІДНА»
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Страхова Компанія «ПРОВІДНА». 1.2.  Організаційно – правова фор-
ма емітента: Приватне акціонерне товариство. 1.3 Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ емітента: 23510137. 1.4 Місцезнаходження емітен-
та: 03049, місто Київ, просп. Повітрофлотський, 25. 1.5 Міжміський код, 
телефон та факс емітента: (044) 492 18 18. 1.6 Електронна поштова 
адреса: v.pleshkova@providna.com.ua 1.7. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.providna.ua 1.8 Вид особливої інформації: відомості про 
зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст Повідомлення:
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВIДНА» вiд 

04.07.2014р. (Протокол № 8/14-ПрАТ вiд 04.07.14р.) вiдбулися наступнi 
змiни складу посадових осiб:

1. Обрано на посаду Члена Правління ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» Наро-
вецьку Тетяну Олександрівну на строк обрання Правління. Наровецька 
Тетяна Олександрівна згоди на розкриття паспортних даних, не надала. 
Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймала посади: 
адмiнiстративний директор, начальник Управлiння персоналом, директор 
Департаменту по роботi з персоналом.

2. Обрано на посаду Члена Правління ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» Подоля-
ка Олександра Леонідовича на строк обрання Правління. Подоляк Олек-
сандр Леонідович згоди на розкриття паспортних даних, не надав. Акціями 
Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Протягом своєї діяльності обіймав посади: начальник 
вiддiлу прямих продажiв, начальник Управлiння по органiзацiї регiональних 
продажiв ключовим клiєнтам, директор Департаменту корпоративних 
продажiв, директор Департаменту розвитку регiональних продажiв.

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

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

Т.в.о. Голови Правління  Н.В. Мовсесян 
07.07.14р. 

 1. ПрАТ АГРОФОРТ 9
 2. ПАТ АНГЕЛІВКА 7
 3. ПАТ АРТЕМ-БАНК 8
 4. ПАТ БАНК ПРОФЕСІйНОГО ФІНАНСУВАННЯ 7
 5. ПАТ ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИй 11
 6. ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 8
 7. ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 10
 8. ПрАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 15
 9. ЗНВПІФ "ЮКРЕйН ГРОУС КЕПІТАЛ І" 

ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ" 
6

 10. ПАТ ЗНКІФ "РОЗВИТОК" 10
 11. ПрАТ КИЇВСЬКИй ЗАВОД СВІТЛОЧУТЛИВИХ МАТЕРІАЛІВ 

"ФОТОН"
8

 12. ПАТ КЛЕВАНСЬКИй ЛІСОЗАВОД "ПРОМІНЬ" 11

 13. ПрАТ ЛУНАПАК 11
 14. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКА АГРАРНА КОМПАНIЯ 10
 15. ПАТ МИРОНІВСЬКИй ХЛІБОПРОДУКТ 11
 16. ПАТ МУЛЬТІПЛЕКС-ХОЛДИНГ 15
 17. ПрАТ МХП ЕКО ЕНЕРДЖИ 6
 18. ПрАТ НАФТОПОЛ УКРАЇНА 5
 19. ПрАТ ОРІЛЬ-ЛІДЕР 5
 20. ПрАТ ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №34 6
 21. ПрАТ ПЕРШОТРАВНЕВИй РАйАГРОХІМ 9
 22. ПрАТ РІВНЕ-БОРОШНО 9
 23. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРОВІДНА" 15
 24. ПрАТ ХАРКІВСЬКИй ЖИРОВИй 

КОМБІНАТ
12

 25. ПАТ ХАРМ 7

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 14107
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ТОВ “ПРайМ ПРІНТ ЛТД”
ад ре са: м. Ки їв,
вул. Ольжича, 29

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
08.07.2014 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 105,50 грн 
На рік — 1266,00 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948
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