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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 11 грудня 2018 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення ді-
яльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, 
андеррайтингу, управління цінними паперами»

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)

2. Про затвердження змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2018 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2018 рік

прийнято рішення

3. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до деяких нормативних актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку щодо взаємодії з номінальним утримувачем»

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)
4. Про погодження проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку роз-
рахунку та оприлюднення інформації про середньозважений показник зміни чистої 
вартості одиниці пенсійних активів накопичувальної системи загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування»

прийнято рішення
без зауважень

5. Про погодження проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює держав-
не регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження форми інфор-
мації про стан накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсій-
ного страхування, що надається виконавчою дирекцією Пенсійного фонду України»

прийнято рішення
без зауважень

6. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку «Про затвердження форми Повідомлення до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку підприємством, що становить суспільний 
інтерес, про суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги з аудиту фі-
нансової звітності»

рішення схвалено
(для 

оприлюднення)

7. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «АЛЬФА СТРАХУВАННЯ» (без здійснення публічної пропозиції)

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

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІдОМЛеННЯ 
ТА НОВиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, 
що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змі-
нами), відповідно до документів, наданих Приватним ак-
ціонерним товариством «2-й ім. Петровського цукровий 
завод» (місцезнаходження: вул. Леніна, 44, смт. Олек-
сандрівка, Олександрівський р-н., Кіровоградська обл., 

27300, код за ЄДРПОУ: 00372090) на скасування реє-
страції випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонер-
ного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» (код за 
ЄДРПОУ: 00372090). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «2-й ім. Петровського цукровий завод» від 
25 травня 2009 року №7/11/1/09, видане 04.08.2010 року 
Кіровоградським територіальним управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження № 318-дР-С-А від 12 грудня 
2018 року. 

12.12.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

 додаток 28
до Положення про розкриття 

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

ПОВІдОМЛеННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕБ 

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

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

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

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до статуту АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi та-

кож – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової ради Банку обираються 
(призначаються) Загальними зборами акціонерів. Згiдно рiшення Єдино-
го акцiонера АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» № 26 вiд 10 грудня 
2018 року Котайокi Юха Лассi Йоханнес обрано (призначено) членом На-
глядової ради, незалежним членом (директором) на строк згiдно чинного 
законодавства України. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинно-
го законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персо-
нальному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодав-
ства України стосовно ради Банку. Ця особа протягом останнiх рокiв та 
зараз обiймає вiдповiдну посаду в TALOSAKKE OY, iнших органiзацiях, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згiдно з 
положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на 
розкриття власних паспортних даних.

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

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

2. Голова Правління ________ Андерссон Нільс Леннарт Крістіан
                                   М. П. (підпис)

АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО «СеБ КОРПОРАТиВНий БАНК»

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО «БУРО-
ВиК», код за ЄДРПОУ 01039926, повідомляє, що Загальними зборами 
акціонерів, прийнято рішення (Протокол № 11 від «07» грудня 2018 року) 
про припинення ПрАТ «Буровик» шляхом перетворення. Відповідний запис 

до ЄДР про прийняте рішення внесено «11» грудня 2018р. Письмові вимо-
ги кредиторів приймаються протягом строку визначеного законодавством 
за адресою: 36002, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Сосюри, буд.60. 

Голова комісії з припинення  Гаген С.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ЗАВОд 
еЛеКТРОХІМІчНиХ ПОКРиТТІВ» (ідентифікаційний код 
14315799). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) – (044)481-26-23. Електронна поштова адреса – zehp@
artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.zehp.kiev.ua. Вид особ-
ливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 12.12.18р., в зв’язку з прийняттям 

статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Переобрані терміном на 3 роки члени наглядової ради, які перебу-

вали на посаді 1 рік: Карпенко Антон Миколайович, представник акціонера 
ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакету акцій – 
51,00018%), пакетом акцій не володіє, інші посади, які обіймав протягом 
останніх 5 років – ДАХК «Артем» - заступник директора департаменту, пре-
зидент Компанії-голова правління; Грищенко Марина Анатоліївна, акціо-
нер, розмір пакету акцій – 0,00020%, інші посади, які обіймала протягом 

останніх 5 років – ДАХК «Артем», віце-президент; Смаль Станіслав Мико-
лайович, представник акціонера ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 
14307699, розмір пакету акцій – 51,00018%), пакетом акцій не володіє, інші 
посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», почесний 
президент.

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради - незалежні ди-
ректори, які не володіють пакетом акцій: Полозюк Олег Миколайович, інші 
посади, які обіймав протягом останніх 5 років – головний спеціаліст НАІУ; 
Платонов Георгій Миколайович, протягом останніх 5 років не працював.

2.3. Достроково припинено повноваження ревізора Усатюк Свiтлани 
Вiкторiвни, яка перебувала на посаді 2 роки, пакетом акцій не володіє. За-
мість звільненої особи нікого не обрано. 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних. 

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

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

директор                  Галінський О.В.  12.12.18р.
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Затверджено: 
Наказом Генерального директора ТОВ КУА АПФ «Українські Фонди»

№ 10/12/1-ІСІ від 10.12.2018 р.
Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності 
ПАйОВОГО НедиВеРСиФІКОВАНОГО 

ВеНчУРНОГО ІНВеСТиЦІйНОГО ФОНдУ 
ЗАКРиТОГО ТиПУ 

«УКРАїНСЬКий ХЛІБНий ПРОеКТ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ», код за ЄДРПОУ 34690716 (далі – Товариство) по-
відомляє учасників ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «Український хліб-
ний проект», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331306 (далі – ПВІНЗФ «Укра-
їнський хлібний проект», Фонд), що Наказом Генерального директора 
Товариства прийнято рішення щодо продовження строку діяльності 
ПВІНЗФ «Український хлібний проект» на 10 (десять років) до 
25.02.2029 року (Наказ № 10/12/1-ІСІ від 10.12.2018 р).

Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників Фон-
ду, які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності 
Фонду в наступному порядку:

1. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
1.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40.
1.2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахун-

ків з учасниками подаються наступні документи:
Для фізичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
- засвідчений фізичною особою документ, що містить відомості про ре-

єстраційний номер облікової картки платника податків;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Для юридичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-
го діє юридична особа (Статут); 

- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує пов-
новаження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи 

(протокол, наказ, довіреність тощо);
- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-

ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі 

або оформлені неналежним чином не розглядаються.
1.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-

снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:
Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у зв’язку з продовженням стро-

ку його діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визна-
ченою на день прийняття зазначеного рішення – «10» грудня 2018 року. 

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснювати-
муться розрахунки з учасниками Фонду визначається як результат ділення 
загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифі-
катів Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду, а кількість інвестиційних сертифіка-
тів, які викуповуються в учасника Фонду, не може перевищувати кількості 
інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття за-
значеного рішення. 

Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату Фонду, за 
якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду становить 179,47 
(сто сімдесят дев`ять) гривень 47 копійок.

Розрахунки з учасниками Фонду за передані Товариству цінні папери 
здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки 
учасників Фонду, вказані у заявках про викуп цінних паперів.

1.4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду:
Дата початку приймання заявок – «10» грудня 2018 року;
Дата закінчення приймання заявок – «10» березня 2019 року.
1.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати 

Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати за-
кінчення реалізації активів Фонду, але не пізніше «10» липня 2019 року.

1.6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, 
якщо учасник Фонду подав заявку з метою викупу його інвестиційних сер-
тифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником 
Фонду, який відповідно до заявки про викуп цінних паперів передав Товари-
ству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені 
строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізи-
тів тощо), ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» зобов’язується протягом 
10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення 
розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному 
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

За додатковою інформацією прохання звертатися за телефоном 
(044)200-10-60

Генеральний директор 
ТОВ «КУА АПФ «УКРАїНСЬКІ ФОНди»  Захараш Т.І.

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ 

БАНК»

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36061927
3. Місцезнаходження: 01004 місто Київ, бульвар Шевченка Тараса, бу-

динок 11, приміщення 51.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)2774709, 2774709
5. Електронна поштова адреса: bank@europrombank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.europrombank.kiev.ua

АКЦIОНеРНе ТОВАРиСТВО «ЄВРОПейСЬКий ПРОМиСЛОВий БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«КАТП-1028». 2. Код за ЄДРПОУ: 05447639. 3. Місцезнаходження: 09109 
Київська обл., м. Біла Церква Мережна, 10. 4. Міжміський код, телефон 
та факс: (04563) 6-22-11 (04563) 6-20-24. 5. Електронна поштова адре-
са: katp1028@gmail.com. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: 
katp1028.in.ua. 7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових 
осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
06.12.2018 Наглядовою радою товариства на підставі заяви від Голо-

ви правління про припинення повноважень з 06.12.2018 за угодою сто-
рін, прийнято рішення: 1. Припинити повноваження Голови правління 
Півторака Олександра Васильовича з 06.12.2018 року. Строк, протягом 

якого особа перебувала на посаді: 10 місяців. 2. Призначити на посаду 
в.о. Голови Правління з 07.12.2018 року Вакурову Ірину Петрівну. Строк 
на який обрано особу: до моменту обрання голови правління. Інші по-
сади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: заступник гол. бух-
галтера ПрАТ «КАТП-1028» з 10.05.2016 р.; провідний бухгалтер з обліку 
сировини та послуг Філії «БМК» ТОВ «ТЕРРА-ФУД» з 01.02.2015 по 
06.05.2016; бухгалтер з обліку операцій з продажу готової продукції 
ТОВ «БМК» з 12.12.2012 по 31.01.2015. Посадова особа обіймає посаду 
Члена правління ПрАТ «КАТП-1028». Посадові особи акціями товари-
ства не володіють, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немають та не надали згоди на розкриття паспортних даних.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. 2. Голова правлiння Півторак О. В.

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«КАТП-1028»
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Затверджено: 
Наказом Генерального директора ТОВ КУА АПФ «Українські Фонди»

№ 10/12/1-ІСІ від 10.12.2018 р.
Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності 
ПАйОВОГО НедиВеРСиФІКОВАНОГО 

ВеНчУРНОГО ІНВеСТиЦІйНОГО ФОНдУ 
ЗАКРиТОГО ТиПУ 

«УКРАїНСЬКІ ВеНчУРНІ ІНВеСТиЦІї»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ», код за ЄДРПОУ 34690716 (далі – Товариство) по-
відомляє учасників ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «Українські венчур-
ні інвестиції», реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331307 (далі – ПВІНЗФ 
«Українські венчурні інвестиції», Фонд), що Наказом Генерального ди-
ректора Товариства прийнято рішення щодо продовження строку діяльнос-
ті ПВІНЗФ «Українські венчурні інвестиції» на 10 (десять років) до 
25.02.2029 року (Наказ № 10/12/1-ІСІ від 10.12.2018 р).

Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників Фон-
ду, які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності 
Фонду в наступному порядку:

1. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
1.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40.
1.2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахун-

ків з учасниками подаються наступні документи:
Для фізичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
- засвідчений фізичною особою документ, що містить відомості про ре-

єстраційний номер облікової картки платника податків;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Для юридичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-
го діє юридична особа (Статут); 

- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує по-
вноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи 

(протокол, наказ, довіреність тощо);
- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-

ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі 

або оформлені неналежним чином не розглядаються.
1.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-

снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:
Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у зв’язку з продовженням стро-

ку його діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визна-
ченою на день прийняття зазначеного рішення – «10» грудня 2018 року. 

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснювати-
муться розрахунки з учасниками Фонду визначається як результат ділення 
загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифі-
катів Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду, а кількість інвестиційних сертифіка-
тів, які викуповуються в учасника Фонду, не може перевищувати кількості 
інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття за-
значеного рішення. 

Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату Фонду, за 
якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду становить  
2,00 (дві) гривні 00 копійок.

Розрахунки з учасниками Фонду за передані Товариству цінні папери 
здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки 
учасників Фонду, вказані у заявках про викуп цінних паперів.

1.4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду:
Дата початку приймання заявок – «10» грудня 2018 року;
Дата закінчення приймання заявок – «10» березня 2019 року.
1.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати 

Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати за-
кінчення реалізації активів Фонду, але не пізніше «10» липня 2019 року.

1.6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, 
якщо учасник Фонду подав заявку з метою викупу його інвестиційних сер-
тифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником 
Фонду, який відповідно до заявки про викуп цінних паперів передав Товари-
ству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені 
строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізи-
тів тощо), ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» зобов’язується протягом 
10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення 
розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному 
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

За додатковою інформацією прохання звертатися за телефоном 
(044)200-10-60

Генеральний директор 
ТОВ «КУА АПФ «УКРАїНСЬКІ ФОНди»  Захараш Т.І.

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента 
II. Текст повідомлення

Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРО-
ПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол засідання від 
10.12.2018 № 10/12/2018) на підставі поданої заяви з 11 грудня 2018 року 
припинено повноваження члена Правління Банку Оксеніча Ігоря Георгійо-
вича. Згоди фiзичної особи на розкриття паспортних даних не надано; 
пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на 

посаді члена Правління з 13 березня 2018 року по 10 грудня 2018 року. 
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.

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

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

2. Найменування посади
Голова Правлiння  Філенкова З.Ю.

11.12.2018 

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента 

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

«САНТЕХКОМПЛЕКТ». 2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 
20038832. 3. Місцезнаходження: 04073 м. Київ Куренівська, 16-А.  
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444992990. 5. Електронна по-
штова адреса: ttv@santech.kiev.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: santexkomplekt.com.ua. 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів.

II. Текст повідомлення
03.12.2018 р. позачерговими загальними зборами акцiонерiв 

ПрАТ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. 
Засiданням Наглядової ради вiд 07.12.2018 р. встановлено дату скла-

дення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 
26.12.2018 р. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до 
рiшення загальних зборiв (грн): 4000000 грн. Строк виплати дивiдендiв: 
з 26.12.2018 р. по 31.05.2019 р. Спосiб та порядок виплати дивiдендiв: 
частинами, безпосередньо акцiонерам шляхом переказу грошових 
коштiв на банкiвськi рахунки. У разi купiвлi iноземної валюти для ви-
плати акцiонеру-нерезиденту, перерахунок вiдповiдних грошових 
зобов'язань в межах нарахованої суми в гривнi в iноземну валюту 
здiйснюється за фактичним мiжбанкiвським курсом iноземної валюти, 
що склався на дату вiдповiдної операцiї.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Генеральний директор Шевченко Олек-
сандр Михайлович.

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО
 «САНТеХКОМПЛеКТ»



№239 13 грудня 2018 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

Приватне акціонерне товариство «ЕУРОПА.УА» (код ЄДРПОУ 
37965211), м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5. повідомляє:

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 
28.12.2018 р. о 9:30 у м. Львів, пр. червоної Калини, 62-А, офіс 5.5.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 28.12.2018  р. 
з 9:00 до 9:25 у м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину 21 грудня 
2018 року (але в будь-якому випадку станом на 24:00 годину за три робо-
чі дні до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів).

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3. Вирішення питання щодо припинення Товариства шляхом ліквідації 
та вчинення всіх дій необхідних або таких, що вимагаються законодав-
ством України для ліквідації Товариства.

4. Вирішення питання про порядок та строки проведення ліквідаційної 
процедури організації.

5. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товари-
ства.

6. Припинення повноважень (корпоративні повноваження) та звільнен-
ня голови та членів виконавчого органу Товариства. 

7. Надання повноважень на підписання від імені Товариства докумен-
тів, пов’язаних зі звільненням членів виконавчого органу Товариства.

8. Вирішення питання про призначення ліквідаційної комісії (ліквідато-
ра) Товариства, призначення особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з члена-
ми ліквідаційної комісії (ліквідатором), затвердження умов цивільно-
правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами лікві-
даційної комісії (ліквідатором), визначення повноважень ліквідаційної 
комісії (ліквідатора) та порядку прийняття рішень.

9. Визначення умов та строків для пред’явлення кредиторами Товари-
ства своїх вимог. 

Проекти рішень:
1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів 

в наступному складі:
 Головa лічильної комісії - Мигас Іванна Василівна, Член лічильної ко-

місії  - Олійник Соломія Юріївна.
2. Обрати Пащенко Дмитро Олександрович секретарем позачергових 

Загальних зборів акціонерів. 
3. Припинити діяльність Товариства шляхом ліквідації з 29 грудня 

2018 року та вчинити всі дії, що є необхідними або вимагаються законо-
давством України для ліквідації Товариства.

4. Визначити, що ліквідація Товариства здійснюється відповідно до 
чинного законодавства України та включатиме, але не обмежуватиметь-
ся, наступними діями:

a. письмове повідомлення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про прийняте рішення про припинення Товариства шля-
хом ліквідації;

b. публікація інформації, що вимагається чинним законодавством 
України, у зв’язку з рішенням позачергових Загальних зборів Товариства 
про ліквідацію Товариства у строки, що передбачені чинним законодав-
ством України; 

c. письмове повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію 
про прийняття рішення про ліквідацію Товариства у строки, що передба-
чені чинним законодавством України;

d. отримання, розгляд та прийняття рішення щодо задоволення (якщо 
застосовується) заявлених кредиторами вимог до Товариства та надси-
лання такого рішення відповідному кредитору не пізніше 30 (тридцяти) 
днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги;

e. вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської забор-
гованості Товариства та письмове повідомлення кожного з боржників про 
припинення Товариства в установлені чинним законодавством України 
строки, заявлення вимог та позовів про стягнення заборгованості з борж-
ників Товариства;

f. вжиття заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також май-
на, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, ви-
явлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у тре-
тіх осіб;

g. проведення перевірок та визначення наявності або відсутності за-
боргованості Товариства із сплати податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів;

h. складення проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
i. виплата кредиторської заборгованості Товариства (за наявності);

j. передача майна, що лишиться після задоволення вимог кредиторів, 
акціонерам Товариства;

k. складення ліквідаційного балансу Товариства;
l. закриття рахунків Товариства, відкритих у фінансових установах;
m. зняття Товариства з обліку/реєстрації в органах державної реєстра-

ції юридичних осіб, статистики, Пенсійного фонду та будь-яких та всіх ін-
ших реєстраційних органах; та

n. інші дії, які необхідні або вимагаються чинним законодавством Украї-
ни для ліквідації Товариства.

5. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товари-
ства з 29 грудня 2018 року (для уникнення сумнівів 28 грудня 2018 року 
вважатиметься останнім днем повноважень голови та членів наглядової 
ради Товариства, зазначених нижче у цьому пункті), зокрема:

a. Марата Невретдінова; та
b. Еви Ліпінської.
При цьому, рішення про одночасне обрання нових членів наглядової 

ради Товариства не ухвалюється, через ухвалення рішення про ліквідацію 
Товариства та обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) до якої перехо-
дять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

6. Припинити повноваження (корпоративні повноваження) та звільни-
ти голову та членів виконавчого органу Товариства за згодою сторін (п. 1 
ч. 1 ст. 36 Кодексу Законів про Працю України) з 29 грудня 2018 року (для 
уникнення сумнівів 28 грудня 2018 року вважатиметься останнім днем ро-
боти голови та членів виконавчого органу Товариства, зазначених нижче 
у цьому пункті):

a. Пащенко Дмитра Олександровича; та
b. Редіної Надії Петрівни.
(надалі разом – «Члени Виконавчого Органу Товариства», а кожен з 

них окремо – «Член Виконавчого Органу Товариства»).
При цьому, рішення про одночасне обрання нового голови та членів 

виконавчого органу Товариства не ухвалюється, через ухвалення рішен-
ня про ліквідацію Товариства та обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) 
до якої переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу 
Товариства.

7. Надати повноваження на підписання від імені Товариства докумен-
тів, пов’язаних зі звільненням усіх та кожного Члена Виконавчого Органу 
Товариства, а саме (1) угоду про припинення працевлаштування та наказ 
про звільнення кожного Працівника Товариства; та (2) будь-які інші доку-
менти, що можуть бути необхідні у зв’язку зі звільненням кожного Члена 
Виконавчого Органу Товариства, наступній особі:

a. пану Гелетію Миколі Володимировичу, громадянину України, зареє-
строваному за адресою: вул. Менделєєва, 3, кв. 6, м. Львів, Україна, пас-
порт громадянина України серії КС № 526969, виданий Галицьким РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській області 15 грудня 2006 року.

8. Прийняти рішення про:
a. Призначення ліквідаційної комісії з 29 грудня 2018 року у складі: Па-

щенка Дмитра Олександровича, паспорт НВ 090857, виданий Хмельниць-
ким МВ УМВС України в Хмельницькій обл., реєстраційний номер обліко-
вої картки платника податків 3130723514, - Головою ліквідаційної комісії та 
Редіної Надії Петрівни, паспорт МЕ 307612, виданий Пустомитівським РВ 
УМВС України у Львівській області, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2956009926 – Членом ліквідаційної комісії Товариства.

b. Призначення Гелетія Миколи Володимировича, паспорт КС 
№ 526969, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській облас-
ті 15 грудня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 3322102651 особою, уповноваженою на підписання цивільно-
правового договору або трудового договору (контракту) з членами лікві-
даційної комісії.

c. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-
говорів (контрактів) з членами ліквідаційної комісії.

d. Надати ліквідаційні комісії повноваження щодо управління справа-
ми Товариства, представлення Товариства у відносинах з третіми особа-
ми щодо ліквідації та будь-які та всі інші повноваження, які передбачені 
чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами 
Товариства для ліквідації Товариства. 

e. Визначити, що всі рішення приймаються ліквідаційною комісією про-
стою більшістю голосів членів ліквідаційної комісії, а у разі рівного розпо-
ділу голосів, вирішальний голос має голова ліквідаційної комісії.

9. Визначити, що заявлення вимог кредиторами відбуватиметься у від-
повідності до чинного законодавства України протягом двох місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ді-
яльності Товариства.

Адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
www.europa-ua.com

Акціонер має право скористатись правами (ознайомитися з докумен-
тами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО «еУРОПА.УА»
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внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів) наданими 
ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товари-
ства не мають права вносити пропозиції до порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним поза-
чергових Загальних зборів акціонерів, можна в робочі дні з 12.12.2018 р. 
по 27.12.2018 р. понеділка по п’ятницю – з 09:00 год. до 16:00 год., за 
адресою: м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5. за місцезнахо-
дженням Товариства. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами 
позачергових Загальних зборів акціонерів – Пащенко Дмитро Олексан-
дрович.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на пев-
ний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого пред-
ставника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товари-
ства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 
акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тоб-
то перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, 

як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голо-
сування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, 
як передбачено завданням щодо голосування (за їх наявності). Якщо до-
віреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує 
всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій 
розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова Рада визначила, що перелік акціонерів, які мають бути пер-
сонально повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів, буде складено станом на 24:00 годину 11.12.2018 року.

Для реєстрації участі в позачергових Загальних зборах акціонерам То-
вариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - 
паспорт і довіреність, оформлену згідно–з вимогами чинного законодав-
ства України.

Наглядова рада 

Затверджено: 
Наказом Генерального директора ТОВ КУА АПФ «Українські Фонди»

№ 10/12/1-ІСІ від 10.12.2018 р.
Повідомлення

про прийняття рішення щодо продовження строку діяльності 
ПАйОВОГО НедиВеРСиФІКОВАНОГО 

ВеНчУРНОГО ІНВеСТиЦІйНОГО ФОНдУ 
ЗАКРиТОГО ТиПУ 

«УКРАїНСЬКий ОПТІМУМ»
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ», код за ЄДРПОУ 34690716 (далі – Товариство) повідом-
ляє учасників ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ «Український оптімум», реє-
страційний код за ЄДРІСІ 2331308 (далі – ПВІНЗФ «Український оптімум», 
Фонд), що Наказом Генерального директора Товариства прийнято рішення 
щодо продовження строку діяльності ПВІНЗФ «Український оптімум» на  
10 (десять років) до 25.02.2029 року (Наказ № 10/12/1-ІСІ від 10.12.2018 р).

Товариство здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників Фон-
ду, які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності 
Фонду в наступному порядку:

1. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників Фонду:
1.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів: 

03151, м. Київ, вул. Ушинського, 40.
1.2. Для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахун-

ків з учасниками подаються наступні документи:
Для фізичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена фізичною особою копія паспорта громадянина України;
- засвідчений фізичною особою документ, що містить відомості про ре-

єстраційний номер облікової картки платника податків;
- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 

поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.
Для юридичних осіб учасників Фонду:
- два примірника Заявки на викуп цінних паперів, форма якої наведена 

у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням 
НКЦПФР від 30.07.2013 р. № 1338;

- засвідчена у встановленому порядку копія виписки з Єдиного держав-
ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- засвідчена у встановленому порядку копія документа, на підставі яко-
го діє юридична особа (Статут); 

- засвідчений у встановленому порядку документ, що підтверджує пов-
новаження керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи 
(протокол, наказ, довіреність тощо);

- засвідчена особисто фізичною особою копія паспорту та ідентифіка-
ційного коду керівника або іншої особи, яка діє від імені юридичної особи;

- засвідчена у встановленому порядку копія довідки банку про відкриття 
поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі 
або оформлені неналежним чином не розглядаються.

1.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-
снюватимуться розрахунки з учасниками Фонду:

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у зв’язку з продовженням стро-
ку його діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визна-
ченою на день прийняття зазначеного рішення – «10» грудня 2018 року. 

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснювати-
муться розрахунки з учасниками Фонду визначається як результат ділення 
загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифі-
катів Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про 
продовження строку діяльності Фонду, а кількість інвестиційних сертифіка-
тів, які викуповуються в учасника Фонду, не може перевищувати кількості 
інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття за-
значеного рішення. 

Розрахункова вартість 1 (одного) інвестиційного сертифікату Фонду, за 
якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду становить  
60 103,41 (шістдесят тисяч сто три) гривні 41 копійок.

Розрахунки з учасниками Фонду за передані Товариству цінні папери 
здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки 
учасників Фонду, вказані у заявках про викуп цінних паперів.

1.4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників 
Фонду:

Дата початку приймання заявок – «10» грудня 2018 року;
Дата закінчення приймання заявок – «10» березня 2019 року.
1.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:
Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати 

Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати за-
кінчення реалізації активів Фонду, але не пізніше «10» липня 2019 року.

1.6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, 
якщо учасник Фонду подав заявку з метою викупу його інвестиційних сер-
тифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з учасником 
Фонду, який відповідно до заявки про викуп цінних паперів передав Товари-
ству інвестиційні сертифікати, не звернувся за розрахунками в установлені 
строки (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізи-
тів тощо), ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» зобов’язується протягом 
10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення 
розрахунків, здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному 
нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку.

За додатковою інформацією прохання звертатися за телефоном 
(044)200-10-60

Генеральний директор 
ТОВ «КУА АПФ «УКРАїНСЬКІ ФОНди» Захараш Т.І.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

Приватне акціонерне товариство «Завод «Універсал-А» (ідентифікаційний 
код 21608415). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Те-
лефон (факс) – (044) 484-66-41. Електронна поштова адреса – zavod_
universal@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - http://universal-a.
kiev.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

2.Текст повідомлення
Згідно з рішенням загальних зборів від 11.12.18р., в зв’язку з прийняттям 

статуту в новій редакції, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
2.1. Переобрані терміном на 3 роки члени наглядової ради, представни-

ки акціонера ДАХК «Артем» (ідентифікаційний код 14307699, розмір пакета 
акцій – 51,00%), що пакетами акцій не володіють: Карпенко Антон Микола-
йович, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем» - 
заступник директора департаменту, президент Компанії-голова правління; 

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО «ЗАВОд «УНІВеРСАЛ-А»
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ПРиВАТНе АКЦIОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«РеМОНТНО-МеХАНIчНий ЗАВОд «МОдУЛЬ»

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита 
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів.

директор Ящинський Павло Анатолiйович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П. 11.12.2018
(дата)

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕМОНТНО-МЕХАНIЧНИЙ 

ЗАВОД «МОДУЛЬ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження
02096, м. Київ, вул. Бориспiльська, 9

4. Ідентифікаційний код юридичної особи
24592175
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 236-81-31 (044) 236-81-31
6. Електронна поштова адреса
info@rmz-modul.com.ua

II. дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 
(Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії 11.12.2018

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у* д/в Вiдомостi НКЦПФР

(номер та найменування офіційного 
друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на сторінці

http://24592175.
com.ua

в мережі 
Інтернет 11.12.2018

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її 
афілійованим особам, контрольного пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства / Відомості про набуття 
прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
значного контрольного пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства / Відомості про набуття 

прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, 
домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства

№ 
з/п

дата повідо-
млення емітента 

особою, що 
здійснює облік 

права власності 
на акції в 

депозитарній 
системі, або 
акціонером 
(власником)

Ознака типу відомостей 
про набуття прямо або 

опосередковано особою 
(особами, що діють 

спільно) з урахуванням 
кількості акцій, які 

належать їй та її 
афілійованим особам

Повне найменування 
юридичної особи 

- власника (власни-
ків) або прізвище, 

імя, по батькові (за 
наявності) - фізичної 

особи -власника 
(власників) пакета 

акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громад-

ських формувань (для юридичної особи 
– резидента), код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи – нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) до 
зміни (у 

відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір 
частки 

акціонера 
(власника) 
після зміни 
(у відсотках 
до статутно-
го капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
1 11.12.2018 50 Аляб’єв Олександр 

В’ячеславович
д/в 0 94.23

Зміст інформації:
Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття - 6690000,00 грн. Дата на-
буття такого пакета акцй - 10.12.2018р. Прiзвище, iм’я, по батьковi - Аляб’єв Олександр В’ячеславович.
Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам), в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
(за наявностi iнформацiї) до набуття права власностi на значний контрольний пакет акцiй - 0%
Розмiр частки (у вiдсотках), яка прямо або опосередковано належить особi (особам), в загальнiй кiлькостi акцiй та в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
(за наявностi iнформацiї) пiсля набуття права власностi на значний контрольний пакет акцiй - 94,23%%

Смаль Станіслав Миколайович, інші посади, які обіймав протягом останніх 
5 років – ДАХК «Артем», почесний президент; Грищенко Марина Анатоліїв-
на, інші посади, які обіймала протягом останніх 5 років – ДАХК «Артем», 
віце-президент;

2.2. Обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради - незалежні 
директори, які не володіють пакетом акцій: Полозюк Олег Миколайович, 
інші посади, які обіймав протягом останніх 5 років – головний спеціаліст 
НАІУ; Платонов Георгій Миколайович, протягом останніх 5 років не пра-
цював.

2.3. Достроково припинено повноваження ревізора Ягельської Людмили 

Анатоліївни, яка перебувала на посаді 2 роки, пакетом акцій не володіє. За-
мість звільненої особи нікого не обрано. 

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних 
даних. 

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

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

директор Степенко П.О.  11.12.18р.

Приватне акціонерне товариство «ЕУРОПА.УА СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 
37965227), м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5. повідомляє:

Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства будуть проведені 
28.12.2018 р. о 10:30 у м. Львів, пр. червоної Калини, 62-А, офіс 5.5.

Реєстрація акціонерів та їх представників буде проводитись 28.12.2018 р. 
з 10:00 до 10:25 у м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів буде складено станом на 24:00 годину 21 грудня 
2018 року (але в будь-якому випадку станом на 24:00 годину за три робо-
чі дні до проведення позачергових Загальних зборів акціонерів).

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства:

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

2. Обрання секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства.

3. Вирішення питання щодо припинення Товариства шляхом ліквідації 

та вчинення всіх дій необхідних або таких, що вимагаються законодав-
ством України для ліквідації Товариства.

4. Вирішення питання про порядок та строки проведення ліквідаційної 
процедури Товариства.

5. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товари-
ства.

6. Припинення повноважень (корпоративні повноваження) та звільнен-
ня голови та членів виконавчого органу Товариства. 

7. Надання повноважень на підписання від імені Товариства докумен-
тів, пов’язаних зі звільненням членів виконавчого органу Товариства.

8. Вирішення питання про призначення ліквідаційної комісії (ліквідато-
ра) Товариства, призначення особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з члена-
ми ліквідаційної комісії (ліквідатором), затвердження умов цивільно-
правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами лікві-
даційної комісії (ліквідатором), визначення повноважень ліквідаційної 
комісії (ліквідатора) та порядку прийняття рішень. 

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО «еУРОПА.УА СеРВІС»
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9. Визначення умов та строків для пред’явлення кредиторами Товари-
ства своїх вимог. 

Проекти рішень:
1. Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів 

в наступному складі:
Головa лічильної комісії – Мигас Іванна Василівна, Член лічильної ко-

місії – Олійник Соломія Юріївна.
2. Обрати Пащенко Дмитро Олександрович секретарем позачергових 

Загальних зборів акціонерів. 
3. Припинити діяльність Товариства шляхом ліквідації з 29 грудня 

2018 року та вчинити всі дії, що є необхідними або вимагаються законо-
давством України для ліквідації Товариства.

4. Визначити, що ліквідація Товариства здійснюється відповідно до 
чинного законодавства України та включатиме, але не обмежуватиметь-
ся, наступними діями:

a. письмове повідомлення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку про прийняте рішення про припинення Товариства шля-
хом ліквідації;

b. публікація інформації, що вимагається чинним законодавством 
України, у зв’язку з рішенням позачергових Загальних зборів Товариства 
про ліквідацію Товариства у строки, що передбачені чинним законодав-
ством України; 

c. письмове повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію 
про прийняття рішення про ліквідацію Товариства у строки, що передба-
чені чинним законодавством України;

d. отримання, розгляд та прийняття рішення щодо задоволення (якщо 
застосовується) заявлених кредиторами вимог до Товариства та надси-
лання такого рішення відповідному кредитору не пізніше 30 (тридцяти) 
днів з дня отримання Товариством відповідної вимоги;

e. вжиття всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської забор-
гованості Товариства та письмове повідомлення кожного з боржників про 
припинення Товариства в установлені чинним законодавством України 
строки, заявлення вимог та позовів про стягнення заборгованості з борж-
ників Товариства;

f. вжиття заходів щодо інвентаризації майна Товариства, а також май-
на, що підтверджує її корпоративні права в інших юридичних особах, ви-
явлення та вжиття заходів щодо повернення майна, яке перебуває у тре-
тіх осіб;

g. проведення перевірок та визначення наявності або відсутності за-
боргованості Товариства із сплати податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів;

h. складення проміжного ліквідаційного балансу Товариства;
i. виплата кредиторської заборгованості Товариства (за наявності);
j. передача майна, що лишиться після задоволення вимог кредиторів, 

акціонерам Товариства;
k. складення ліквідаційного балансу Товариства;
l. закриття рахунків Товариства, відкритих у фінансових установах;
m. зняття Товариства з обліку/реєстрації в органах державної реєстра-

ції юридичних осіб, статистики, Пенсійного фонду та будь-яких та всіх ін-
ших реєстраційних органах; та інші дії, які необхідні або вимагаються чин-
ним законодавством України для ліквідації Товариства.

n. інші дії, які необхідні або вимагаються чинним законодавством Украї-
ни для ліквідації Товариства.

5. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товари-
ства з 29 грудня 2018 року (для уникнення сумнівів 28 грудня 2018 року 
вважатиметься останнім днем повноважень голови та членів наглядової 
ради Товариства, зазначених нижче у цьому пункті), зокрема:

a. Марата Невретдінова; та
b. Еви Ліпінської.
При цьому, рішення про одночасне обрання нових членів наглядової 

ради Товариства не ухвалюється, через ухвалення рішення про ліквіда-
цію Товариства та обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) до якої пере-
ходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товари-
ства.

6. Припинити повноваження (корпоративні повноваження) та звільни-
ти голову та членів виконавчого органу Товариства за згодою сторін (п. 1 
ч. 1 ст. 36 Кодексу Законів про Працю України) з 29 грудня 2018 року (для 
уникнення сумнівів 28 грудня 2018 року вважатиметься останнім днем ро-
боти голови та членів виконавчого органу Товариства, зазначених нижче 
у цьому пункті):

a. Пащенко Дмитра Олександровича; та
b. Редіної Надії Петрівни.
(надалі разом – «Члени Виконавчого Органу Товариства», а кожен з 

них окремо – «Член Виконавчого Органу Товариства»).
При цьому, рішення про одночасне обрання нового голови та членів 

виконавчого органу Товариства не ухвалюється, через ухвалення рішен-
ня про ліквідацію Товариства та обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) 
до якої переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу 
Товариства.

7. Надати повноваження на підписання від імені Товариства докумен-
тів, пов’язаних зі звільненням усіх та кожного Члена Виконавчого Органу 
Товариства, а саме (1) угоду про припинення працевлаштування та наказ 
про звільнення кожного Працівника Товариства; та (2) будь-які інші доку-
менти, що можуть бути необхідні у зв’язку зі звільненням кожного Члена 
Виконавчого Органу Товариства, наступній особі:

a) пану Гелетію Миколі Володимировичу, громадянину України, зареє-
строваному за адресою: вул. Менделєєва, 3, кв. 6, м. Львів, Україна, пас-
порт громадянина України серії КС № 526969, виданий Галицьким РВ 
ЛМУ УМВС України у Львівській області 15 грудня 2006 року.

8. Прийняти рішення про:
a. Призначення ліквідаційної комісії з 29 грудня 2018 року у складі:  

Пащенка Дмитра Олександровича, паспорт НВ 090857, виданий Хмель-
ницьким МВ УМВС України в Хмельницькій обл., реєстраційний номер об-
лікової картки платника податків 3130723514, - Головою ліквідаційної комісії 
та Редіної Надії Петрівни, паспорт МЕ 307612, виданий Пустомитівським РВ 
УМВС України у Львівській області, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2956009926 – Членом ліквідаційної комісії Товариства.

b. Призначення Гелетія Миколи Володимировича, паспорт КС 
№ 526969, виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській облас-
ті 15 грудня 2006 року, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків 3322102651 особою, уповноваженою на підписання цивільно-
правового договору або трудового договору (контракту) з членами лікві-
даційної комісії.

c. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових до-
говорів (контрактів) з членами ліквідаційної комісії.

d. Надати ліквідаційні комісії повноваження щодо управління справа-
ми Товариства, представлення Товариства у відносинах з третіми особа-
ми щодо ліквідації та будь-які та всі інші повноваження, які передбачені 
чинним законодавством України, статутом та внутрішніми документами 
Товариства для ліквідації Товариства. 

e. Визначити, що всі рішення приймаються ліквідаційною комісією про-
стою більшістю голосів членів ліквідаційної комісії, а у разі рівного розпо-
ділу голосів, вирішальний голос має голова ліквідаційної комісії.

9. Визначити, що заявлення вимог кредиторами відбуватиметься у від-
повідності до чинного законодавства України протягом двох місяців з дня 
оприлюднення повідомлення про прийняття рішення про припинення ді-
яльності Товариства.

Адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного  
www.europa-ua.com

Акціонер має право скористатись правами (ознайомитися з докумен-
тами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та 
внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів) наданими 
ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Звертаємо увагу, що відповідно до законодавства акціонери Товари-
ства не мають права вносити пропозиції до порядку денного позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів, можна в робочі дні з 12.12.2018 р. по 
27.12.2018 р. понеділка по п’ятницю – з 09:00 год. до 16:00 год., за адресою: 
м. Львів, пр. Червоної Калини, 62-А, офіс 5.5. за місцезнаходженням Товари-
ства. Відповідальний за ознайомлення з матеріалами позачергових Загаль-
них зборів акціонерів – Пащенко Дмитро Олександрович – Голова правління.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Ак-
ціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представни-
ка, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 
товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік пи-
тань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбаче-
но завданням щодо голосування (за їх наявності). Якщо довіреність не 
містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання 
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який 
видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова Рада визначила, що перелік акціонерів, які мають бути пер-
сонально повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів, буде складено станом на 24:00 годину 11.12.2018 року.

Для реєстрації участі в позачергових Загальних зборах акціонерам То-
вариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів - 
паспорт і довіреність, оформлену згідно–з вимогами чинного законодав-
ства України.

Наглядова рада
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З технічних причин у бюлетені «Відомості НКЦПФР» №231 від 3 грудня 
2018 року на с.20 допущено помилку у повідомленні ПрАТ «СВС-ДНІПРО». 
Правильною слід вважати таку інформацію:

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО 
«СВС-дНІПРО»

Повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00132807)

Приватне акціонерне товариство «СВС - дніпро» 
(код ЄдРПОУ 00132807, адреса: 07301, Київська обл., м. Вишгород, 

вул. Шкільна, 4) 
Позачергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться «14» січ-

ня 2019 року об 11-00 годині за адресою: 07301, Київська обл., м. Виш-
город, вул. Шкільна, 4, кімната №1

Порядок денний:
Про обрання голови та секретаря Загальних зборів.1. 
Про затвердження складу лічильної комісії.2. 
Про обрання нових видів економічної діяльності згідно КВЕД 2010 та 3. 

доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства, внесення 
відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань.

Про призначення уповноваженої особи на здійснення заходів щодо 4. 
внесення змін до переліку видів економічної діяльності Товариства до Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
Обрати Головою Загальних зборів Акціонерів Товариства – Бондаренка 

Сергія Володимировича, секретарем – Кривенчук Марію Олександрівну.
Питання 2:
Затвердити лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Терля-

єв Юрій Валентинович, Член лічильної комісії – Кравченко Микола Володи-
мирович.

Питання 3:
Обрати новий вид економічної діяльності за КВЕД 2010 та доповнити 

перелік видів економічної діяльності Товариства, внести відповідні зміни до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.

Питання 4:
Призначити уповноважену особу на здійснення заходів щодо внесення змін 

до переліку видів економічної діяльності Товариства до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів - паспорт та довіреність.

Порядок участі та голосування на Позачергових Загальних зборах 
акціонерів за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерів може бути 
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповно-
важена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право 
призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до Позачергових Загальних 
зборів акціонерів:

Акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайом-
лення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного 
повідомлення до 11 січня 2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю, з 
08.30 год. до 16.30 год. (обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.) за адре-
сою: м. Київ, вул. Промислова, 4. Посадова особа, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами – Директор Товариства. 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 За-
кону України «Про акціонерні товариства»:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових за-
гальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайо-
митися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий 
час та в доступному місці, а в день проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. 
Пропозиції акціонерів будуть прийматися в строк, встановлений чинним за-
конодавством, за адресою: м. Київ, вул. Промислова, 4.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проекта-
ми рішень з питань проекту порядку денного: http://svsdnipro.ua/

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, яких внесено до пере-
ліку акціонерів ПрАТ «СВС-Дніпро» станом на 24.00 годину «08» січня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбуватиметься за місцем про-
ведення зборів з 10.30 до 10.45 за київським часом 14 січня 2019 року.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24101605
3. Місцезнаходження: 02094, м. Київ, вул. Кракiвська, буд. 15/17, 

лiтера А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 296-05-40 (044) 296-05-14
5. Електронна поштова адреса: y@ung.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ung.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положен-
ня: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Дата прийняття загальними зборами приватного акцiонерного то-

вариства рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв 11.12.2018р., Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, 
зокрема, характеру правочинiв:

Попередньо надано згоду на вчинення Товариством у ходi його по-
точної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчиня-
тись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття 
такого рiшення (з дня проведення цих позачергових загальних зборiв), 
якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що може бути предметом 
даних господарських правочинiв перевищує 25 та 50 вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк, з 
граничною вартiстю кожного правочину 5 900 000,00 грн. (п’ять 
мiльйонiв дев’ятсот тисяч гривень 00 копiйок), а саме: - правочинiв по 
придбанню Товариством цiнних паперiв, з вартiстю даних правочинiв, 

що перевищує 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними 
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк; - правочинiв по реалiзацiї Това-
риством цiнних паперiв, з вартiстю даних правочинiв, що перевищує 
25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової 
звiтностi за 2017 рiк; - правочинiв по внесенню змiн до договорiв 
купiвлi-продажу цiнних паперiв, в тому числi, але не обмежуючись, 
щодо суми купiвлi або продажу цiнних паперiв, строкiв або термiнiв 
сплати суми договору, викладення окремих положень договорiв 
купiвлi-продажу цiнних паперiв в iнших редакцiях, правочинiв по 
розiрванню договорiв купiвлi-продажу цiнних паперiв та/або повернен-
ня цiнних паперiв продавцю, з вартiстю даних правочинiв, що переви-
щує 25% та 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної 
фiнансової звiтностi за 2017 рiк; - правочинiв по вiдступленню права 
вимоги, правочинiв про переведення боргу, зарахуванню зустрiчних 
взаємних вимог, внесення будь-яких змiн до вищезазначених 
правочинiв, з вартiстю даних правочинiв, що перевищує 25% та 50% 
вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi за 
2017 рiк. Гранична сукупна вартiсть правочинiв: гранична вартiсть кож-
ного правочину 5 900 000,00 грн. (п’ять мiльйонiв дев’ятсот тисяч гри-
вень 00 копiйок). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтност 9 816 000 грн. Спiввiдношення граничної сукупної 
вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 60,11%. Загальна кiлькiсть го-
лосуючих акцiй 70 133 штук, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi у загальних зборах 42 142 штук, кiлькiсть го-
лосуючих акцiй, що проголосували «за» - 41 372 штук та «проти» 
прий няття рiшення - 770 штук.

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   Голова Правлiння   С.О. Ющенко
   (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  12.12.2018
  (дата)

ПРиВАТНе АКЦIОНеРНе ТОВАРиСТВО «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «УКРНАФТОГАЗ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРиВАТНе 

АКЦIОНеРНе ТОВАРиСТВО «ГАЛиЦЬКий МеХА НIч-
Ний ЗАВОд»; 2.Ідентифікаційний код юридичної особи: 05759244; 3.
Місцезнаходження: 77100, Івано-Франківська обл., м.Галич, вул.
Вiтовського,20; 4.Міжміський код, телефон та факс: (03431)21596 
(03431)21596; 5.Електронна поштова адреса: mexp1@ukr.net; 6.Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: galichmz.com.ua; 7.Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну типу акціонерного товариства.

II. Текст повідомлення. Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД» 

07.12.2018р. (Протокол № 1/2018 вiд 07.12.2018р.) було прийнято рiшення 
про змiну типу Товариства. Повне найменування акціонерного товариства 
до зміни: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЦЬКИЙ 
МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». Повне найменування акціонерного товариства піс-
ля зміни: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЦЬКИЙ 
МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД». Державна реєстрацiя вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiститься в єдиному Державному 
Реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських форму-
вань проведена 12 грудня 2018р.

III. Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 2.Найменування посади: Директор Гнип 
Петро Миколайович. 12.12.2018р.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЛІКВІдАЦІЮ 
ПУБЛІчНОГО АКЦІОНеРНОГО ТОВАРиСТВА 

«ЗАКРиТий НедиВеРСиФІКОВАНий 
КОРПОРАТиВНий ІНВеСТиЦІйНий ФОНд 

«ПРиСКОРеННЯ», ЄдРПОУ - 36470441 (далі - Фонд) 
ПОРЯдОК ТА СТРОК ПРед’ЯВЛеННЯ КРедиТОРАМи ВиМОГ 

дО ФОНдУ
Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 10.12.2018р. на поза-

чергових загальних зборах учасників Фонду, було прийнято рішення 
про ліквідацію Фонду, у зв’язку із закінчення його строку діяльності 
(Протокол ЗЗУ Фонду № 2/18 від 10.12.2018 р.).

Порядок та строк пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у 
зв’язку з прийняттям рішення про ліквідацію Фонду:

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів почина-
ється з наступного робочого дня після опублікування в офіційному 
друкованому органі цього порядку та триває 2 календарних місяці. 

Цей строк вважається таким, що закінчився достроково, якщо всі кре-
дитори Фонду письмово підтвердили відсутність вимог до Фонду.

2. Кредитори подають заяви про задоволенням свої вимог до Лікві-
даційної комісії Фонду за місцезнаходженням Фонду, із додаванням 
документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, на-
лежно оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з 
оформленням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її 
отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією 
рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквіда-
ційна комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в 
письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Ліквідаційної комісії: Україна, 
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19-21, 11 поверх; (044) 581 08 22.

З повагою, 
Ліквідаційна комісія Фонду

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІМОЛ» повідомляє про 
втрату оригіналу свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «КІМОЛ» 

№ 137/10/1/10, видане Територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 06.12.2010 р.

ПРиВАТНе АКЦІОНеРНе ТОВАРиСТВО «КІМОЛ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(для опублікування)

І. Загальні відомості: Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБIКОРМОВИЙ 
ЗАВОД» ЄДРПОУ 30894485 Місцезнаходження 15100, м.Городня, 
вул. Вокзальна, буд. 2 Міжміський код, тел/факс(04645)2-57-42, 2-57-33 
Електронна адреса gorodnyagkz@ukr.net Адреса в Інтернет для роз-
криття інформації http://gkz.pat.ua/ 

Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення Рiшення прийнято 10.12.2018 загальними 
зборами акцiонерiв, оформлено у формi Рiшення акцiонера згiдно ст.49 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Предмет правочину: Про-
довжити термiн дiї Генеральної кредитної угоди №76110N2 до 
13.10.2025 р.з АТ «Укрексiмбанк» та збiльшити лiмiт до 5900 тис. грн., в 
тому числi: вiдкриття вiдновлюваної кредитної лiнiї у сумi 4900,00 
тис. грн. на 12 мiсяцiв пiд фiксовану процентну ставку 20,0 % рiчних для 

фiнансування обiгових коштiв та вiдкриття невiдновлюваної кредитної 
лiнiї у сумi 1000,00 тис. грн. на 12 мiсяцiв пiд фiксовану процентну став-
ку 18,5 % рiчних в рамках Генеральної кредитної угоди № 76110N2 вiд 
14.10.2010р. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017р. - 17291 тис. грн; Ринкова 
вартiсть предмету правочину 5900 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 
вартостi правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi 34,12%; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй- 
100; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у 
зборах:100 шт. (100%); проголосували «за» прийняття рiшення: 100 
(100% вiд зареєстрованих для участi у зборах, 100 % вiд загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй), проголосували «проти»- 0. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не передбаченi 
законодавством - вiдсутнi.

III. Підпис. Підтверджую достовірність цієї інформації директор 
Плутенко О. М. 11.12.2018

ПРиВАТНе АКЦIОНеРНе ТОВАРиСТВО «ГОРОдНЯНСЬКий КОМБIКОРМОВий ЗАВОд»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРиВАТНе АКЦIОНеРНе 

ТОВАРиСТВО «ТОВКАчIВСЬКий ГIРНичО-
ЗБАГАчУВАЛЬНий КОМБIНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01056244
3. Місцезнаходження: 11114, смт. Першотравневе Овруцького району 

Житомирської областi, Залiзнична,9
4. Міжміський код, телефон та факс: +380414867501 +380414867501
5. Електронна поштова адреса: gppk@ovr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: https://tovkgzk.000webhostapp.com/informa
7. Вид особливої інформації : Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
11.12.2018 р. Наглядовою радою ПрАТ «Товкачiський ГЗК» було прийняте 

рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину мiж Товариством 
та ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАРАНТ МЕТИЗ IНВЕСТ». 
Предмет правочину: договiр про надання поворотної фiнансової допомоги 
мiж Товариством та ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ГАРАНТ 
МЕТИЗ IНВЕСТ на загальну суму 20000000,00 грн (двадцять мiльйонiв гри-
вень 00 копiйок). Ринкова вартiсть предмету правочину визначена вiдповiдно 
до законодавства та складає 20 000 000,00 грн. Вартiсть активiв пiдприємства 
за данними останньої фiнансової звiтностi 187298 тис. грн. Спiвiдношення 
ринкової вартостi майна, що є предметом правочину до вартостi активiв 
пiдприємства за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 
10,678%. Голосували «за» прийняття рiшення - 100% членiв Наглядової ради, 
що приймали участь у засiданнi, «проти» - 0% членiв Наглядової ради Това-
риства, що приймали участь у засiданнi.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством: Голова правління В.П. Савчук 11.12.2018 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації 

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-
ство «Соцiальна сфера»

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

21750874

3. Місцезнаходження 43017, м. Луцьк, Боженка 34 А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0332) 262810 (0332) 262810

5. Електронна поштова адреса socsfera@emitent.net.ua 
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

21750874.infosite.com.ua

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

Звiльнено на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 
10.12.2018р. посадові особи, які не надали згоди на розкриття пас-
портних даних, перебували на посаді 3 роки та не мали непогашеної 
судимості: Член правління Сiмончук Галина Iванiвна. Акцiями не 
володiє.Голова ревiзiйної комiсiї Яблонська Лiдiя Iванiвна. Володіє 
0.000061% від статутного капіталу.Член ревiзiйної комiсiї Никандрова 
Олена Володимирiвна. Володіє 2.6406 % від статутного капіталу.Член 
ревiзiйної комiсiї Сачук Людмила Iванiвна. Володіє 0.4863 % від ста-
тутного капіталу.Член наглядової ради Попiк Галина Євгенiївна. Воло-
діє 0.631 % від статутного капіталу. 

Припинено повноваження на пiдставi рiшення загальних зборiв 
акцiонерiв 10.12.2018р. посадових осіб, які не надали згоди на роз-
криття паспортних даних, перебували на посаді 5 років та не мали не-
погашеної судимості: Голова правлiння Сух Вiталiй Семенович Воло-
діє 60.9894 % від статутного капіталу. Член правлiння Брагнюк 
Валентина Василiвна Володіє 0.0028% від статутного капіталу.Голова 
наглядової ради Iванюк Зоя Iванiвна Володіє 0.0785% від статутного 

капіталу.Член наглядової ради Ващук Валентина Iванiвна Володіє 
0.23% від статутного капіталу.

Обрано на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв 10.12.2018р. 
посадові особи, які не надали згоди на розкриття паспортних даних, 
термiном на 3 роки та не мають непогашеної судимості: 

Голова правлiння Сух Вiталiй Семенович Володіє 60.9894 % від 
статутного капіталу. Протягом останнiх 5 рокiв: Голова правлiння 
ПрАТ «Соцiальна сфера».

Член правлiння Брагнюк Валентина Василiвна Володіє 0.0028% від 
статутного капіталу. Протягом останнiх 5 рокiв Головний бухгалтер 
ПрАТ «Соцiальна сфера». 

Голова наглядової ради Iванюк Зоя Iванiвна Володіє 0.0785% від 
статутного капіталу, обрана як акціонер. Протягом останнiх 5 рокiв 
iнспектор ПрАТ «Соцiальна сфера».

Член наглядової ради Ващук Валентина Iванiвна Володіє 0.23% від 
статутного капіталу, обрана як акціонер. Протягом останнiх 5 рокiв 
Завiдувачка їдальнею ПрАТ «Соцiальна сфера». 

Член наглядової ради Верхоломчук Олена Арсентiївна. Володіє 
0.2265% від статутного капіталу, обрана як акціонер. Протягом останнiх 
5 рокiв кондитер ПрАТ «Соцiальна сфера». 

Ревiзор Яблонська Лiдiя Iванiвна. Володіє 0.000061% від статутно-
го капіталу. Протягом останнiх 5 рокiв Голова ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Соцiальна сфера». 

Член правлiння Приймак Леонтiй Леонтiївич. Акцiями не володiє. 
Протягом останнiх 5 рокiв: юрист ПрАТ «Соцiальна сфера».

Член правлiння Гайдук Леонiд Миколайович. Акцiями не володiє. 
Протягом останнiх 5 рокiв: електрик ПрАТ «Соцiальна сфера».

Член правлiння Гандзюк Наталiя Iванiвна. Акцiями не володiє. Про-
тягом останнiх 5 рокiв менеджер ПрАТ «Соцiальна сфера».

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

2. Голова правлiння Сух В.С.

ПРиВАТНе АКЦIОНеРНе ТОВАРиСТВО «СОЦIАЛЬНА СФеРА»
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Рынок акций Украины во вторник умеренно 
снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 
0,2% - до 574,03 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 1,84 млрд грн, в 
том числе акциями – 3,49 млн грн.

Среди индексных акций снизились в цене бумаги «Центр-
энерго» (-2,07%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,57%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» снизился 
на 0,47% - до 1785,27 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник упал на 1,22% - до 436 пунктов при объеме тор-
гов 2,43 млн злотых (17,83 млн грн).

Динамику индекса определили акции агрохолдинга 
ИМК (-2,67%) и «Кернела» (-2,27%).

Выросли в цене акции «Агротона» (+1,18%) и «Астар-
ты» (+0,37%).

еС перечислил Украине EUR500 млн  
1-го транша макрофинансовой помощи  – 

Минфин
Европейская комиссия перечислила Украине первый 

транш четвертой программы макрофинансовой помощи 
ЕС номинальным объемом EUR500 млн, сообщается на 
веб-сайте Министерства финансов во вторник.

По данным ведомства, средства предоставлены в виде 
займа на срок до апреля 2033 года под 1,25% годовых.

Финансирование направлено в государственный бюд-
жет и, в частности, на обеспечение внедрения структур-
ных реформ. В перечень мер, которые Украина должна 
предпринять для получения макрофинансовой помощи 
ЕС, включена борьба с коррупцией, улучшение качества 
государственного управления и налоговой системы, ре-
форма энергетического сектора, социальной политики и 
корпоративного управления в государственных пред-
приятиях, а также реформа системы управления госу-
дарственными финансами.

«Министерство финансов благодарно ЕС за действен-
ную поддержку для Украины. Совместными усилиями 
правительство, Верховная Рада и президент продолжат 
осуществлять программу реформ для того, чтобы Украи-
на была хорошим соседом и партнером Евросоюза, а 
главное - ради экономического развития и роста благо-
состояния каждого украинца», - цитируется в сообщении 
министр финансов Оксана Маркарова.

Как сообщалось, представители Украины и ЕС в сен-
тябре 2018 года подписали кредитное соглашение о 
предоставлении 4-й программы макрофинансовой по-
мощи ЕС Украине (MFA IV) на EUR1 млрд и меморандум 
о взаимопонимании, в котором закреплены условия вы-
деления этих средств. Сумма в EUR1 млрд будет раз-
делена на два равных транша.

Для получения первого транша MFA Украина, в част-
ности, должна была провести обновление модуля про-
верки электронных деклараций, чтобы обеспечить их 
логический и арифметический контроль и установить ав-
томатический обмен данными между модулем проверки 
и соответствующими госреестрами.

В части требований по бенефициарам необходимо 
было внести изменения в процесс регистрации компа-
нии с тем, чтобы при обращении к реестру юрлицо ука-
зало дополнительную информацию о бенефициарной 
собственности. Речь, в частности, идет об указании типа 
бенефициарной собственности, доли в процентах инте-
реса каждого бенефициарного собственника, описании 
структуры собственности и пояснении причин, почему 
бенефициар не может быть указан.

Помимо этого, среди условий было завершение фор-
мирования наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» с 
независимыми членами и объявление отбора таких наб-
советов еще минимум для трех других больших госком-
паний с привлечением профессиональных компаний по 
отбору персонала, а также выставление на продажу как 
минимум 200 объектов малой приватизации.

Второй транш должен поступить весной 2019 по ре-
зультатам оценки выполнения Украиной мероприятий по 
реформированию соответствующих секторов реализа-
ции государственной политики.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине EUR2,81 
млрд макрофинансовой помощи. Третий транш третьей 
программы макрофинансовой помощи на EUR600 млн 
был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения стра-
ной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частно-
сти, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск ав-
томатической проверки е-деклараций, закон о кредит-
ном реестре НБУ и проверка информации о 
бенефициарных владельцах компаний.

При подготовке раздела «Новини» 
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ БУРОВИК 2
2. ПРАТ ГАЛИЦЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 13
3. ПРАТ ГОРОДНЯНСЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД 14
4. ПРАТ ЕУРОПА.УА 5
5. ПРАТ ЕУРОПА.УА СЕРВІС 7
6. АТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК 3
7. ПРАТ ЗАВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ПОКРИТТІВ 2
8. ПРАТ ЗАВОД УНІВЕРСАЛ-А 6
9. АТ ЗНКІФ «ПРИСКОРЕННЯ» 13
10. ПРАТ КАТП-1028 3
11. ПРАТ КІМОЛ 13
12. ПАТ МЕНА ПАК 10
13. ПНВІФЗТ «УКРАЇНСЬКИЙ ОПТІМУМ» 

ТОВ КУА ТА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»
6

14. ПНВІФЗТ «УКРАЇНСЬКИЙ ХЛІБНИЙ ПРОЕКТ» 
ТОВ КУА ТА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»

3

15. ПНВІФЗТ «УКРАЇНСЬКІ ВЕНЧУРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 
ТОВ КУА ТА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ»

4

16. АТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» 7
17. ПРАТ САНТЕХКОМПЛЕКТ 4
18. ПРАТ СВС-ДНІПРО 9
19. АТ СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК 2
20. ПРАТ СОЦІАЛЬНА СФЕРА 14
21. ПРАТ ТОВКАЧІВСЬКИЙ ГЗК 14
22. ПРАТ УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ 13
23. ПРАТ УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ 12
24. ПРАТ УКРСТАЛЬ КОНСТРУКЦІЯ 12
25. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОГАЗ» 9
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Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
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Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
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го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, 
(044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18239
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
12.12.2018 р. 

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

При йом ого ло шень для публікації у бюлетені «Відомості НКЦПФР»:

e ma il: newspaper@smida.gov.ua

за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394 
(044) 4983816
(044) 4983815


