
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«14» грудня 2017  м. Київ  № 892 

Щодо зупинення дії 
ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку 
ТОВ «Інвестиційна 
компанія «Саксесфул 
Інвестментс», 
ідентифікаційний код 
юридичної особи 37045026

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

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ №286675 від 10.10.2013 виданої на підставі 
рішення Комісії від 10.10.2013 № 2359 ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ «САКСЕСФУЛ ІНВЕСТМЕНТС» (місцезнахо-
дження: 01010, м. Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 3, 
офіс 174, ідентифікаційний код юридичної особи 
37045026), на підставі підпункту 1 пункту 4 розділу ІІ По-
рядку, у зв’язку з несплатою фінансової санкції, що була 
застосована до нього при провадженні цього виду про-
фесійної діяльності, протягом трьох місяців з дати вине-
сення постанови про накладення санкції від 07.06.2017 
№234-ЦА-УП-ДУ, на строк до отримання Комісією відпо-
відного документа про сплату зазначеної фінансової 
санкції.

2. Департаменту ліцензування професійних учасни-
ків фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити вне-
сення відповідних змін до ліцензійного реєстру профе-
сійних учасників ринку цінних паперів та забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

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

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 892, 894, 897 від 14.12.2017 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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№240 (2745) 18.12.2017 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
14.12.2017  м. Київ  № 894

Щодо усунення порушень 
законодавства на ринку 
цінних паперів та зупинен-
ня внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку 
цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку порушення емітентами цін-
них паперів (далі - Товариства) вимог статті 40 Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині 
нерозкриття регулярної річної інформації на фондовому 
ринку та з метою захисту інтересів інвесторів у цінні па-
пери,

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі - Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 15.12.2017 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається), на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариств у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів Товариств, за виключен-
ням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступ-
ництвом та викупом емітентом зазначених цінних 
паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери Товариств у депозитарній сис-
темі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповід-
них асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ним копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання.

6. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів забезпечити відправлення копії цього 
рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам, зазначеним у до-
датку.

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів повідомити про прийняте рішення 
Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу 
(код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію учас-

ників ринків капіталу та деривативів (код за ЄДРПОУ 
24382704).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

Додаток до Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку
«14» грудня 2017 року № 894

Перелік емітентів цінних паперів, яким з 15.12.2017 зу-
пинено внесення змін до системи депозитарного обліку 
щодо цінних паперів на строк до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ Назва емітента 

1. 00229961 ПрАТ «СПЕЦІАЛЬНЕ КОНСТРУКТОР-
СЬКЕ БЮРО МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В 
ПРИЛАДОБУДУВАННІ»

2. 00446351 ПрАТ «ЛЬВІВСЬКА ПЕРО-ПУХОВА 
ФАБРИКА»

3. 05468251 ПАТ «КУЛИКІВСЬКА ВЗУТТЄВА 
ФАБРИКА»

4. 14312335 ПАТ «ЕКВАТОР»
5. 33971766 ПрАТ «ПЕРША ДНІПРОВСЬКА»
6. 03450422 ПАТ «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ШЛЯХОВО-

БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №24»
7. 01036750 ПАТ «Волиньводбуд»
8. 03052405 ПАТ «Олеся»
9. 05466884 ПАТ «Луківський комбінат будівельних 

матеріалів»
10. 05630510 ПАТ «Старт» 
11. 35953094 ПрАТ «Укрполмет»
12. 00275694 ПАТ «ВИГОДАТОРГ»
13. 13656222 ПрАТ «АВТО»
14. 03743753 ПрАТ «КОСІВСЬКА 

СІЛЬГОСПТЕХНІКА»
15. 14041184 ПрАТ «Козівське автотранспортне 

підприємство 16146»
16. 14051538 ПрАТ «Підгаєцьке автотранспортне 

підприємство -16147»
17. 30412929 ПрАТ «ЮЕНПІКОМ»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
14.12.2017  м. Київ  № 897

Про зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів

На виконання постанови Заступника начальника тре-
тього слідчого відділу управління з розслідування кримі-
нальних проваджень у сфері економіки Департаменту з 
розслідування особливо важливих справ у сфері еконо-
міки Генеральної прокуратури України Тарасенко А.С. 
від 12.12.2017 року (вх. № 36579 від 13.12.2017), вине-
сеної в межах досудового розслідування за 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

№ 42017111200000142 від 17.03.2017, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 15.12.2017 внесення змін до системи де-
позитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, 
емітованих Товариствами (перелік додається).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані Товариствами (пере-
лік додається) здійснювати облікові операції щодо цінних 
паперів Товариств (перелік додається).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери То-
вариств (перелік додається) у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Націо-
нальний депозитарій України» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 30370711).

7. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-
сайті Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку
«14» грудня 2017 року № 897

Перелік Товариств, яким з 15.12.2017 зупинено 
внесення змін до системи депозитарного обліку 

цінних паперів 

№
з/п

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи

 Найменування товариства

1 38870152 ПАТ «Рекламне агентство «Рефей»
2 38864814 ПАТ «Торговий дім Віан»
3 05489371 ПАТ «Агрохімремонт»
4 38933056 ПАТ «Кінгс Айс»
5 20006855 ПАТ «Глобал Транспорт Логістікс»
6 36087718 ПАТ «Фінансова компанія 

«Будфінконсалтинг»
7 00385905 ПАТ «Кагарлицьке»
8 25398417 ПрАТ «Ді Ем Ді»
9 38929389 ПрАТ «Укрбуденерготехнологія»
10 25535920 ПрАТ «Фондова біржа 

«Універсальна»
11 05413787 ПрАТ «Феплес»
12 38240305 ТОВ «АТБ Лізінг»
13 14314682 ПАТ «ЧРТЗ»
14 33516671 ПрАТ «Турбо Інвестментс»
15 33340559 ТОВ «Всеукраїнська управляюча 

компанія» (ПВІФ «ЄВРО 2012» НВЗТ 
ЄДРІСІ 233894)

16 37782263 ПАТ «ЗНВКІФ «Прибутковий актив» 
(ЄДРІСІ 1331686)

17 38003301 ПАТ «Домінанта-Колект»
18 37782275 ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація» (ЄДРІСІ 

1331684)
19 35508835 ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні інвестиції» 

(ЄДРІСІ 132878)
20 37500445 ПАТ «ЗНВКІФ «Еліт» (ЄДРІСІ 

1331579)
21 36035944 ПАТ «ЗНВКІФ «Інвест-Гарант» 

(ЄДРІСІ 1331280)
22 41550387 АТ «ЗНВКІФ «Ковенант» (ЄДРІСІ 

13300546)
23 37995670 ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент 

Профіт» (ПВНЗІФ «Афініті» ЄДРІСІ 
23300029)

24 37995670 ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент 
Профіт» (ПВНЗІФ «Оранж» ЄДРІСІ 
23300040)

25 37995670 ТОВ «КУА «Стейбл Інвестмент 
Профіт» (ПВНЗІФ «Кепітал» ЄДРІСІ 
23300083)

26 35197650 ТОВ «КУА «Система плюс» (ПВІФ 
«Актив» НВЗТ ЄДРІСІ 2331435)

27 35197650 ТОВ «КУА «Система плюс» (ПВІФ 
«Базис» НВЗТ ЄДРІСІ 2331436)

28 35197650 ТОВ «КУА «Система плюс» (ПВІФ 
«Вектор» НВЗТ ЄДРІСІ 2331434)

29 35197650 ТОВ «КУА «Система плюс» (ПВІФ 
«Гарант» НВЗТ ЄДРІСІ 2331433)

30 35197650 ТОВ «КУА «Система плюс» (ПВІФ 
«Довіра» НВЗТ ЄДРІСІ 2331478)

31 35197650 ТОВ «КУА «Система плюс» (ПВІФ 
«Єврофонд» НВЗТ ЄДРІСІ 2331477) 

32 35197650 ТОВ «КУА «Система плюс» (ПВІФ 
«Життя» НВЗТ ЄДРІСІ 23300100)

33 35197650 ТОВ «КУА «Система плюс» (ПВІФ 
«Злагода» НВЗТ ЄДРІСІ 23300099)

34 37148049 ТОВ «КУА «Інсайт Есcет Менедж-
мент» (ЗДПІФ «Інсайт-Актив» ЄДРІСІ 
23100051)
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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 14 грудня 2017 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін до Положення про об’єднання професій-
них учасників фондового ринку»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

2. Про внесення Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2017 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2017 рік

прийнято рішення

3. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»

рішення схвалено
(для оприлюднення)

4. Щодо зупинення дії ліцензії на провадження професійної діяльності на фондо-
вому ринку ТОВ «Інвестиційна компанія «Саксесфул Інвестментс», ідентифіка-
ційний код юридичної особи 37045026 (депозитарної діяльності депозитарної 
установи)

прийнято рішення

5. Щодо призначення довіреної особи Кульчицького Р.В., якому передається 
право брати участь у голосуванні

прийнято рішення

6. Щодо усунення порушень законодавства на ринку цінних паперів та зупинення 
внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ПрАТ («СПЕЦІ-
АЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ В ПРИЛАДОБУДУ-
ВАННІ», …)

прийнято рішення

7. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «ПроКредит Банк»

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації звіт у про результати розміщення (обміну) акцій, скасування 
реєстрації випуску акцій та анулювання тимчасового свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Торгово-розважальний центр 
«СТАНІСЛАВ»

прийнято рішення

9. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
(ПАТ «Рекламне агентство «Рефей» …) 

прийнято рішення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту 

нормативного акта
Проект Рішення НКЦПФР «Про затвердження порядку 

контролю за діяльністю на фондовому ринку» розробле-
ний на виконання вимог Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» та встанов-
лює єдиний механізм здійснення Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку контролю за дотри-
манням вимог законодавства про цінні папери щодо про-
фесійної діяльності на фондовому ринку, а також діяль-
ності емітентів щодо стану корпоративного управління та 
здійснення операцій з розміщення та обігу цінних папе-
рів шляхом проведення позапланових виїзних перевірок 
на виконання судових рішень. 

Проектом регуляторного акту визначаються:
- організація та підготовка до проведення перевірки на 

виконання судового рішення;
- права та обв’язки робочої групи та суб’єкта перевір-

ки, його посадових осіб;
- проведення перевірки та оформлення результатів;
- порядок вилучення документів під час проведення 

перевірки та роботи з ними. 
Пропозиції та зауваження до Проекту просимо надси-

лати поштою на адресу Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Москов-
ська, 8, корп. 30 (департамент контрольно-правової 
роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку) та на електронну адресу: 

kp-prof@nssmc.gov.ua.
Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку - 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, 
становить 30 робочих днів з дати оприлюднення Про-
екту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту 
нормативно-правового акта

Проект рішення Комісії «Про затвердження Змін до 
деяких нормативно-правових актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» (далі – проект рішен-
ня) розроблений відповідно до пунктів 10 та 15 частини 
другої статті 7 та пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» з 
метою приведення нормативно-правових актів Комісії у 
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відповідність до вимог законодавства.
Проектом рішення нормативно-правові акти Комісії, що 

регламентують подання адміністративних даних та інфор-
мації професійними учасниками фондового ринку до Ко-
місії, приводяться у відповідність до рішення Комісії від 
16.11.2017 № 824 «Про затвердження Змін до Положення 
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 
фондовому ринку та вимог до системи управління ризи-
ками».

Відповідно до проекту рішення пропонується внести 
зміни до нормативно-правових актів Комісії, що регламен-
тують подання до Комісії адміністративних даних та ін-
формації торговцями цінними паперами, організаторами 
торгівлі, компаніями з управління активами та особами, 
що здійснюють управління активами недержавних пенсій-
них фондів, Центральним депозитарієм цінних паперів, 
депозитарними установами та особами, що провадять 
клірингову діяльність.

Пропозиції та зауваження до проекту вказаного 
нормативно-правового акту надсилаються поштою на 
адресу Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку: 01010, м. Київ – 601, вул. Московська, 8, депар-
тамент систематизації та аналізу фінансової звітності 
учасників ринку капіталу, та пруденційного нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку – http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту ліцензування професійних учас-
ників фондового ринку, відповідно до пункту 3 розділу V 
Положення про порядок припинення пайового інвести-
ційного фонду, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 листо-
пада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із 
змінами), та відповідно до наданих документів Товари-
ством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами – Адміністратор пенсійних фондів 
«Укрсоц-Капітал» для виключення відомостей про Пайо-
вий венчурний інвестиційний фонд недиверсифіковано-
го виду закритого типу «Єлєнєв-капітал», реєстраційний 
код за Реєстром: 233566, з Єдиного державного реєстру 
інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, 
скасовано реєстрацію регламенту Пайового венчурно-
го інвестиційного фонду недиверсифікованого виду 
закритого типу «Єлєнєв-капітал» Товариства з обме-
женою відповідальністю «Компанія з управління ак-
тивами - Адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-
Капітал», зареєстрованого 23.01.2007 року. Анульовано 

свідоцтво про внесення відомостей про Пайовий вен-
чурний інвестиційний фонд недиверсифікованого виду 
закритого типу «Єлєнєв-капітал», реєстраційний код за 
Реєстром: 233566, Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами – Адміні-
стратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування 
від 23.01.2007 року № 566, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0318-ІС від 13 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, Рішення Комісії 
від 14.12.2017, на підставі пункту 3 глави 2 та глави 4 
розділу III Порядку здійснення емісії та реєстрації випус-
ку акцій акціонерних товариств, які створюються шляхом 
злиття, поділу, виділу чи перетворення або до яких здій-
снюється приєднання, затвердженого рішенням Комісії 
від 09.04.2013р. №520, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 21 травня 2013р. за №795/23327 (зі змі-
нами), пункту 1 розділу V Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами та допо-
вненнями), та відповідно до документів, наданих 
ТОВ «Торгово-розважальний центр «СТАНІСЛАВ» 
(04070, м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 25-Б, код за 
ЄДРПОУ – 39443831) на реєстрацію звіту про результати 
розміщення (обміну) акцій та скасування реєстрації ви-
пуску акцій і анулювання тимчасового свідоцтва про реє-
страцію випуску акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Торгово-розважальний центр «СТАНІСЛАВ», 
скасовано реєстрацію випуску акцій Публічного акціо-
нерного товариства «Торгово-розважальний центр 
«СТАНІСЛАВ». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій Публічного акціонерного товариства «Торгово-
розважальний центр «СТАНІСЛАВ» від 01.09.2016 року 
№87/1/2016-Т, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряд-
ження № 417-КФ-СТ-А від 14 грудня 2017 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, зі змінами, та на підставі 
п. 10 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до відомостей 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 14.12.2017 №1003373805 щодо державної ре-
єстрації припинення 13.07.2016 ПрАТ «СІЛЬГОСПРЕМ-
ТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ: 22510405) у зв’язку з пере-
творенням в ТОВ «СІЛЬГОСПРЕМТЕХНІКА» (код за 
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ЄДРПОУ: 22510405) та інформації, отриманої від Управ-
ління НКЦПФР у Південному регіоні службовою запис-
кою від 29.11.2017 вих.№25/01/132, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «СІЛЬГОСПРЕМТЕХНІКА» (код за ЄДРПОУ: 
22510405) – розпорядження №562-КФ-З від 15 грудня 
2017 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«19» грудня 2017 року.
*   *   *

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

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354 (із змінами і доповненнями), та від-
повідно до документів, наданих ПрАТ «Промбуд» 
(вул. Б. Хмельницького,53, м. Івано-Франківськ, 76000, 
код за ЄДРПОУ: 01272574) на скасування реєстрації ви-
пуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного това-
риства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Пром-
буд». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Промбуд» від 22 вересня 2011 року №55/09/1/11, 
дата видачі дубліката: 04 жовтня 2017 року, департамен-
том Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку у Західному регіоні, анульовано – розпорядження 
№416-КФ-С-А від 14 грудня 2017 року.

15.12.2017 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.

Шановні акціонери  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ»!
Повідомляємо Вам, що позачергові загальні збори приватного акціо-

нерного товариства «АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ» (код за 
ЄДРПОУ 31841413), далі – ПРАТ «АТТ», місцезнаходження: Україна, 03110, 
м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, відбудуться 22 січня 2018 року об 
11:00 за місцевим часом за адресою: Україна, 03110, м.Київ, 
вул. Солом’янська, будинок 11, кімната 601.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно 
переліку акціонерів, які мають право участі у Загальних зборах ПРАТ «АТТ», 
складеного станом на 24 годину 16 січня 2018 року, з 10:20 до 10:50 годин 
за місцевим часом у день проведення загальних зборів акціонерів за адре-
сою їх проведення.

Для реєстрації необхідно мати:
1. Паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу.
2. Для представників акціонерів (юридичних осіб) – документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах 
(оригінали або нотаріальні завірені копії), або довіреність на право участі 
у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

3. Для представників акціонерів (фізичних осіб) – довіреність на право учас-
ті у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів 

ПРАТ «АТТ».
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів 

акціонерів ПРАТ «АТТ», установлення порядку та способу засвідчення бю-
летенів для голосування.

3. Призначення в.о. Генерального директора ПРАТ «АТТ».
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 

рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
31841413.smida.gov.ua.

З документами, пов’язаними з порядком денним позачергових загальних 
зборів, акціонери (їх представники) мають можливість ознайомитися за 
адресою: Україна, 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, будинок 11, у робочі 
дні з 10:00 до 13:00 години, а в день проведення зборів – за місцем їх про-
ведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами є Виконуюча обов’язки генерального директора 
ПРАТ «АТТ» Андрієвська Надія Василівна.

Тел. для довідок: +38 (044) 4903377
В.о. генерального директора ПРАТ «АТТ»  Андрієвська Н.В.

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА»

2. Код за ЄДРПОУ: 24916531
3. Місцезнаходження: 03056 м. Київ, вул. Борщагівська, 152-Б
4. Міжміський код, телефон та факс: /044/457-24-00, /044/457-23-87
5. Електронна поштова адреса: info@segodnya.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://segodnya-multimedia.com/?page=1143
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рішен-
ня про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: 
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціо-

нерного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 13.12.2017 року вирішили: 
Надати згоду ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» на укладення договору про на-
дання поліграфічних послуг щодо друку офсетним способом поліграфічної 
продукції (газети: «СЕГОДНЯ. Киевский выпуск» та «СЕГОДНЯ. Национальный 
выпуск») між ПрАТ «Сьогодні Мультімедіа» та ТОВ «Український газетний 
синдикат» на загальну суму, що не перевищує 25 000 000,00 (двадцять п'ять 
мільйонів) гривень.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає 122986000 грн.

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) складає 20.3%.

На засіданні Наглядової ради рішення прийнято членами Наглядової 
ради в кількості 2 (двох) осіб одностайно.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента: 
Відповідно до Протоколу засідання Наглядової ради Приватного акціонер-

ного товариства «Сьогодні Мультімедіа» від 13.12.2017 року вирішили: Нада-
ти згоду на укладення Товариством Договору про надання поворотної фінан-
сової допомоги з ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна», за умовами якого, 
Товариство отримує поворотну фінансову допомогу у розмірі 30 000 000,00 
(тридцять мільйонів) гривень.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає 122986000 грн.

співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) складає 20,4 %.

На засіданні Наглядової ради рішення прийнято членами Наглядової 
ради в кількості 2 (двох) осіб одностайно.

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  Романенко А.П. 14.12.2017

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

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

"Страхова компанiя "КИЙ АВIА 
ГАРАНТ"

2. Код за ЄДРПОУ 30383799
3. Місцезнаходження 01001, мiсто Київ, вулиця Мала 

Житомирська, будинок 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236-51-52 (044) 278-14-50
5. Електронна поштова адреса tsarik@kag.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kag.ua

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

II. Текст повідомлення
12 грудня 2017 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного 

товариства «Страхова компанiя «КИЙ АВIА ГАРАНТ» (Протокол № 45) було 
призначено на ту саму посаду (подовжено термiн повноважень) Генераль-
ного директора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя 
«КИЙ АВIА ГАРАНТ» Гринька Костянтина Васильовича строком з 01 сiчня 
2018 року по 31 грудня 2018 року. Рiшення прийняте у зв`язку з тим, що 
31.12.2017 року закiнчується строк повноважень Генерального директора 
Гринька К.В. Посадова особа емiтента часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини посадова особа емiтента не має. Посадовою особою не надано згоди 
на розкриття персональної iнформацiї - паспортних даних. Протягом останнiх 
п’яти рокiв посадова особа обiймала посаду Директора Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «КИЙ АВIА КАРГО», Генерального директора 
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «КИЙ АВIА ГА-
РАНТ».

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 Гринько Костянтин Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.12.2017
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КИй АВIА ГАРАНТ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 14360080
3. Місцезнаходження 49074, Днiпро,  

вул.Батумська, буд.11
4. Міжміський код, телефон та факс 0567221152 
5. Електронна поштова адреса help@a-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

a-bank.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення вважати повно-

важення Журавльова Сергiя Федоровича в якостi члена Правлiння, що 
набули чинностi з 14.12.2017 року.

Обгрунтовання : призначення посадової особи .

Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 
злочини.

Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: Заступник 
Керiвника Департаменту фiнансового монiторингу ГО з фiнансового 
монiторингу операцiй ГО i банкiв-партнерiв, ПАО КБ ПриватБанк. Строк, на 
який призначено особу три рокi.

Засiданням Наглядової Ради Банку прийнято рiшення про припинення 
повноважень члена Правлiння Абрамец Антонiни Сергiївни з 14.12.2017 
року

Обгрунтовання : припинення повноважень посадової особи.
Посадова особа не має непогашеної судимостi за посадови та корисливi 

злочини.
Строк, протягом якого особа перебувала на посадi: з 30.12.15 по 

14.12.2017
Дата прийняття рiшення : 14.12.2017.
Пiдстава рiшення: протокол Наглядової Ради вiд 14.12.2017 року .

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Кандауров Ю.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 14.12.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦЕНТ-БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО № 16363»
(код за ЄДРПОУ 01332106, місцезнаходження:  

61172, м. Харків, вул. Роганська,160)
повідомляє, що позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «АТП 
16363», які відбулися 14.12.2017 року та оформлені протоколом від 
14.12.2017 року (далі – загальні збори), прийнято рішення про припинення 
діяльності ПАТ «АТП 16363» шляхом перетворення (реорганізації через 
перетворення у товариство з додатковою відповідальністю) та призначено 
(створено) та обрано персональний склад комісії з припинення ПАТ «АТП 

16363»: Голова комісії Капінос О.М., член комісії: Бухало І.М.
На підставі рішення загальних зборів внесено запис до ЄДР про рішення 

засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу 
про припинення юридичної особи.

Відповідно до чинного законодавства України кредитори ПАТ «АТП 
16363» у строк 2 (два) місяці з дня оприлюднення повідомлення про при-
пинення ПАТ «АТП 16363», але не пізніше ніж до 15.02.2018 року можуть 
подавити ПАТ «АТП 16363» заяви про виконання зобов’язань перед ними. 
Заяви подаються на ім’я Голови комісії з припинення за адресою: 61172, 
м. Харків, вул. Роганська,160. Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. 
до 17 год. 00 хв. не пізніше ніж до 15.02.2018 року

Комісія з припинення 
ПАТ «АТП 16363»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ  

«ХАРКІВТУРИСТ»
(код за ЄДРПОУ- 02648484, місцезнаходження: 61082, місто Харків, 

проспект Московський, буд. 144, тел: (057) 392-10-06, факс (057) 
716-17-47, e-mail - kharkiv@ukrproftur.ua,

власна web-сторінка - www.kharkivturist.nr-avers.com.ua)
Повідомляє про зміну складу посадових осіб, а саме:
14 грудня 2017 року постановою Наглядової ради товариства (№ ПР-83-1 

від 14.12.2017 р., протокол № 83) продовжено повноваження посадової 

особи – Голови правління Моргуна Володимира Олександровича (паспорт: 
серія МК номер 816441, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС Укра-
їни в Харківській області, 24.03.1998) з 20 грудня 2017 року по 19 грудня 
2018 року включно. Володіє часткою в статутному капіталi емітента в роз-
мірі 0,072 %. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. 
Протягом останніх п’яти років обіймав посаду Голови правління ПрАТ «Хар-
ківтурист».

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

Голова правління  Моргун Володимир Олександрович, 
15 грудня 2017 року
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про намір придбання значного пакету акцій

Приватне акціонерне товариство «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМ-
ПАНІЯ», код ЄДРПОУ 36285564, адреса місцезнаходження: 01014, м. Київ, 
вул. Мічуріна, буд. 54-А, офіс 119, повідомляє про намір придбати 1 646 243 
(один мільйон шістсот сорок шість тисяч двісті сорок три) штук простих імен-
них акцій Публічного акціонерного товариства «Київський науково-дослідний 
та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ», що складає 
41,4317 % від загальної кількості акцій Публічного акціонерного товариства 
«Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕР-

ГОПРОЕКТ», номінальна вартість яких становить 411 560,75 грн.
При цьому, додатково інформуємо, що Приватне акціонерне товариство 

«МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» є власником 396 000 (триста 
дев’яносто шість тисяч) штук простих іменних акцій Публічного акціонерного 
товариства «Київський науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут 
«ЕНЕРГОПРОЕКТ», що складає 9,9687 % від загальної кількості акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Київський науково-дослідний та проектно-
конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ», та не є засновником (учасником) 
будь-якої особи з числа акціонерів Публічного акціонерного товариства «Київський 
науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «ЕНЕРГОПРОЕКТ».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Жежелiвський кар'єр». Код за ЄДРПОУ 00292379. Місцезнаходження 
22116, с.Жежелiв, Козятинського р-ну, Вiнницької обл., Кар'єрна. Міжміський 
код, телефон та факс 04342 35-1-48 04342 35-1-48. Електронна поштова 
адреса zezeliv.karer@mineral.eu. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.
mineral-ukraina.com/uk-3/--1/a---1/a-1/. Вид особливої інформації Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
15.12.2017р. Виконавчим органом Товариства прийнято рiшення про 

звiльнення з посади Головного бухгалтера Полiщук Iрини Сергiївни, на 
пiдставi заяви про звiльнення. Полiщук Iрина Сергiївна (особа не надала 
згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ «Про захист 
персональних даних») не володiє часткою в статутному капiталi, непогаше-

ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала 
на посадi два мiсяцi, з 17 жовтня 2017р.

15.12.2017р. Виконавчим органом Товариства прийнято рiшення про 
призначення виконуючого обов'язки Головного бухгалтера Пiвень Наталiї 
Олександрiвни. Пiвень Наталiя Олександрiвна (особа не надала згоду на 
оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональ-
них даних») не володiє часткою в статутному капiталi, непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має, протягом останнiх п’яти рокiв пере-
бувала на посадi внутрiшнього аудитора ПрАТ «Жежелiвський кар’єр», 
фiнансового директора ПрАТ «Жежелiвський кар’єр» . Строк, на який при-
значено особу: безтермiново.

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: Генеральний директор Смірнов Александр 
15.12.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖЕЖЕЛIВСЬКИй КАР’ЄР»

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕТРИКIВСЬКИй РИБГОСП»; 2. Код за 
ЄДРПОУ 30063871

3. Місцезнаходження 51800, Дніпропетровська область, Петрикiвський 
район, смт. Петрикiвка, вул. Днiпрова, буд. 17

4. Міжміський код, телефон та факс 0992324674
5. Електронна поштова адреса stock@sand.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://petrofish.pat.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім 
публічного акціонерного товариства)

II. Текст повідомлення
ПрАТ «ПЕТРИКIВСЬКИЙ РИБГОСП» повiдомляє, що 12.12.2017 року на 

пiдставi iнформацiї, яка мiститься в перелiку акцiонерiв станом на 07.12.2017 
року, отриманому вiд ПАТ «НДУ», йому стало вiдомо про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй, а саме, пакет 
власника акцiй - юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОГРУП» (код за ЄДРПОУ: 36893424, мiсцезнаходження: 
51820, Дніпропетровська обл., Петриківський район, село Чаплинка, вулиця 
Дружби, будинок 6) збільшився, але становить не менше 10% простих акцій. 
Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета 
становив 58,3083%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi акцiй пiсля 
змiни розмiру пакета згiдно вказаного перелiку становить 67,110947%. Розмiр 
частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру 
пакета становив 58,3083%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй пiсля змiни розмiру пакета згiдно вказаного перелiку ста-
новить 67,110947%.

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 Керуючий санацією Д.А. Чер-
ненченко (підпис) М.П.(ініціали та прізвище керівника) 13.12.2017

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
2. Код за ЄДРПОУ 19015719
3. Місцезнаходження 02068, Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 12/1,
4. Міжміський код, телефон та факс044 570-21-86
5. Електронна поштова адреса pozniaky@mbk.biz.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.pozniaky.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Надання 
згоди на вчинення значного правочину.

II. Текст повідомлення
13.12.2017 р. рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ» 
прийнято рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а 
саме:

Предмет правочину: Надано згоду на вчинення Товариством значного 
правочину ринкова вартість майна, що є його предметом, може перевищи-
ти 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Товариства, а саме: на укладення Товариством та Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Преміум АКВА технік» (код 34807223) дого-
вору про виконання робіт з монтажу обладнання для вентиляції нежитло-
вого приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ревуцько-
го, 12/1.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, 
визначена відповідно до законодавства: 884 755,06 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності: 7 417 000,00 грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої 
річної фінансової звітності (у відсотках): 11,92875%.

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного право-
чину не передбачені законодавством, статутом не визначені.

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

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

Голова Правління  Новицька Л.П. підпис, м. п. 13.12.2017 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЗНЯКИ»
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 Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ОБВАЖНюВАЧIВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kzu.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про по-

переднє надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

14.12.2017 року Загальними зборами акціонерів Товариства (Протокол 
від 14.12.2017 р.) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів щодо придбання сировини для виробництва 
та реалізації продукції, залучення фінансових ресурсів, які вчинятимуть-
ся Товариством протягом не більше одного року (до 13.12.2018 року 
включно).

Гранична сукупна вартість правочинів - 200 000 000 грн.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-

ті - 82 971тис.грн.
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості ак-

тивів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 241,048%.
Загальна кількість голосуючих акцій - 7 751 810 штук, кількість голосую-

чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 343 633 штук, 
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення - 
7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прий няття рішення - 0 штук.

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 правління  Козьменко О.О. 15.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ: 00131512
3. Місцезнаходження: 43023 м. Луцьк вул. Єршова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс: (0332) 78 05 12 (0332) 78 75 19
5. Електронна поштова адреса: kanc@energy.volyn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації http://energy.volyn.ua/activity/specialinfo.php
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
Дата 
вчинення 
дії 

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада* Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 

або повне 
наймену-

вання 
юридичної 

особи

Паспортні 
дані фізичної 
особи (серія, 
номер, дата 

видачі, орган, 
який видав)** 

або код за 
ЄДРПОУ 

юридичної 
особи

Розмір 
частки в 

статутному 
капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 
13.12.2017 обрано Голова 

Наглядо-
вої ради

Крупко 
Володимир 
Петрович

д/н д/н д/н 0

Зміст інформації: 
Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волинь-

обленерго» 13.12.2017 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі протоколу засідання 

Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» №13.12/2017 від 13.12.2017 р.
Крупка Володимира Петровича (особа не надала згоди на розкриття 

паспортних даних ) обрано на посаду Голови Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: не визначений.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 12.2011 - 

по теперішній час - Директор ТОВ «Укрістгаз».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Крупко Володимир Петрович - представник акціонера ПрАТ «Волиньобл-

енерго» - Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІСТГАЗ» (ЄДРПОУ 
37994284), що є власником 357 957 002 штук простих іменних акцій, еміто-
ваних ПрАТ «Волиньобленерго». Не є незалежним директором. 

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 Купчак В.Р.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
14.12.2017

(дата) 

Інформація про зміну типу ПАТ «ЛЬВIВСЬКИй 
СЕЛЕКЦIйНО-ПЛЕМIННИй ЦЕНТР»

Код ЄДРПОУ 00701912, місцезнаходження: 80514, с.Купче, 
вул.Б.Хмельницького, буд.10

Рiшення про змiну типу Товариства прийнято Загальними зборами 
акцiонерiв 09.12.2017р. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 
вiдомостей про юридичну особу, що мiститься в ЄДР-14.12.2017р.

Повне найменування акцiонерного товариства до змiни – Публiчне 
акцiонерне товариство «Львiвський селекцiйно-племiнний центр».

Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни – Приватне 
акцiонерне товариство «Львiвський селекцiйно-племiнний центр».

ПрАТ «Львiвський селекцiйно-племiнний центр»

ПУБЛІЧНЕ  
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЛЬВІВСЬКИй ХОЛОДОКОМБІНАТ»
Повідомлення  

про виникнення особливої інформації емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Львівський холодокомбінат»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 01553706
3. Місцезнаходження: 79025, м.Львів, вул.Повітряна,2
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 2673466
5. Електронна поштова адреса: office@limo.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.limo.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну типу акціонерного 

товариства.
2.Текст повідомлення.

Згiдно з прийнятим рiшенням позачерговими загальними зборами 
акцiонерiв, якi вiдбулись 11.12.2017 р. (Протокол №27 вiд 11.12.2017) та у 
вiдповiдностi до вимог ст. 5 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
вирiшили змiнити тип Публiчного акцiонерного товариства «Львiвський 
холодокомбiнат» з «публiчного» на «приватне» та вiдповiдно змiнити най-
менування Публiчного акцiонерного товариства «Львiвський 
холодокомбiнат» на Приватне акцiонерне товариство «Львiвський 
холодокомбiнат»:

Тип Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЛЬВIВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБIНАТ» 
Скорочене найменування: ПрАТ «ЛЬВIВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБIНАТ».
14 грудня 2017 року визначено датою здiйснення державної реєстрацiї 

вiдповiдних змiн до вiдомостей в Єдиному державному реєстрi юридичних 
осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. Голова правління Манохiн Олег Валерiйович. 
18.12.2017

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Завод обважнювачiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням 
змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення 
кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними зборами 
акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича. Підстава такого 
рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. 
(Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі, - 0,005365%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена (Голови) На-
глядової ради Товариства з 28.04.2016 р. У зв'язку з припиненням повно-
важень як члена Наглядової ради, припинено повноваження, як Голови 
Наглядової ради.

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесен-
ням змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо змен-
шення кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними 
зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повнова-
ження Члена Наглядової ради Стрельнiкової Ганни Володимирiвни. Під-
става такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства 
від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства 
з 28.04.2016 р. 

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням 
змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення 
кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними зборами 
акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Дунайного Сергія Миколайовича. Підстава такого рішен-
ня: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. 
(Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі, - 0,000024%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової 
ради Товариства з 28.04.2016 р. 

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесенням 
змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо зменшення 
кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними зборами 
акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повноваження Члена 
Наглядової ради Полякова Олександра Олександровича. Підстава такого 
рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. 
(Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних поса-
довою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, які належать 
особі, - 0,000036%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена Наглядової 
ради Товариства з 28.04.2016 р. 

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесен-
ням змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо змен-
шення кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними 
зборами акціонерів Товариства прийнято рішення припинити повнова-
ження Члена Наглядової ради Золотарьової Ольги Миколаївни. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 
14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Поса-
дова особа перебувала на посаді Члена Наглядової ради Товариства з 
28.04.2016 р. 

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та вне-

сенням змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо 
зменшення кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загаль-
ними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом 
Наглядової ради, представника акціонера Нагінського В.Й., Машира 
Романа Володимировича. Підстава такого рішення: рішення загальних 
зборів акціонерів Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол від 
14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Термін, на який обрано: до переобрання. Акціями Товариства 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: начальник ділянки 
поверхневої.

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесен-
ням змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо змен-
шення кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними 
зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом На-
глядової ради, акціонера, Нагiнського Володимира Йосиповича. Підстава 
такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 
14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.).Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі, - 0,005365%. Термін, на який обрано: до переобрання. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік 
попередніх посад за останні п'ять років: директор, заступник голови 
правлiння з розвитку.

У зв'язку з прийняттям рішення про зміну типу Товариства та внесен-
ням змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі щодо змен-
шення кількісного складу Наглядової ради, 14.12.2017 року загальними 
зборами акціонерів Товариства прийнято рішення обрати Членом На-
глядової ради, акціонера, Полякова Олександра Олександровича. Під-
става такого рішення: рішення загальних зборів акціонерів Товариства 
від 14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Термін, на який обрано: до 
переобрання. Розмір пакета акцій емітента, які належать особі, - 
0,000036%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Перелік попередніх посад за останні п'ять років: заступник началь-
ника відділу постачання.

Членами Наглядової ради Товариства 14.12.2017 року прийнято рішен-
ня обрати Головою Наглядової ради Нагiнського Володимира Йосиповича. 
Підстава такого рішення: рішення Наглядової ради Товариства від 
14.12.2017 р. (Протокол від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надано. Розмір пакета акцій емітента, які 
належать особі, - 0,005365%. Термін, на який обрано: до переобрання. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік 
попередніх посад за останні п'ять років: директор, заступник голови 
правлiння з розвитку.

Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення до-
строково припинити повноваження члена Правління Пасiковського Вiталiя 
Аскольдовича. Підстава такого рішення - рішення Наглядової ради Това-
риства від 14.12.2017 р. (Протокол Наглядової ради від 14.12.2017 р.). 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Ак-
ціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді Члена 
Правління Товариства з 28.04.2016 р. 

Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення об-
рати членом Правління Галя Ігоря Степановича. Підстава такого рішен-
ня - рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. (Протокол 
Наглядової ради від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних 
посадовою особою не надано. Акціями Товариства не володіє. Термін, 
на який обрано: до переобрання. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Перелік попередніх посад за останні п'ять 
років: директор з виробництва та технічним питанням з обладнання.

Наглядовою радою Товариства 14.12.2017 р. прийнято рішення об-
рати членом Правління Євдокимову Олену Олександрiвну. Підстава 
такого рішення - рішення Наглядової ради Товариства від 14.12.2017 р. 
(Протокол Наглядової ради від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття пас-
портних даних посадовою особою не надано. Акціями Товариства не 
володіє. Термін, на який обрано: до переобрання. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Перелік попередніх 
посад за останні п'ять років: головний бухгалтер, заступник головного 
бухгалтера.

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 правління  Козьменко О.О.  
15.12.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЗАВОД ОБВАЖНюВАЧIВ»
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ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕМІТЕНТА 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ТЕХНОРЕСУРС"
Організаційно-правова форма акціонерне товариство 
Код за ЄДРПОУ 33107041
Адреса місцезнаходження 02002, Київ, Марини Раскової 52, кв. 36
Телефон емітента (044) 537-72-93 537-72-98
Електронна поштова адреса 
емітента

Pravo111@gmail.com

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: 33107041.іnfosіte.com.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну власників акцій, яким 
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
11.12.2017 р. ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ТЕХНОРЕ-
СУРС" (надалі – Товариство) було отримано від ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ" перелік власників іменних цінних паперів ста-
ном на 05.12.2017 р. на підставі чого стало відомо про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій. Згідно отри-
маної інформації:
Частка у статутному капіталі що належить власнику Компанія "МЕРНА-
ЛІКС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД", місцезнаходження юридичної особи: Кіпр, 155, 
ПРОТЕАС ХАУС, 5- й поверх 3026, Лімасол Арх. Макаріу ІІІ, код HE 266307; 
до змін становила 102 500 акцій, що становило 40,00% від загальної кіль-
кості акцій та 40,00% від загальної кількості голосуючих акцій, не змінилось 
та становить 102 500 акцій, що становить 40,00% від загальної кількості 
акцій та 40,00% від загальної кількості голосуючих акцій.
Частка у статутному капіталі що належить власнику Компанія "СТРІТ-
ВАЙЗ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД", місцезнаходження юридичної особи: Кіпр, 
Хаджіматеу-Яннурі корт, 2-й поверх, оф.10 3026, Ларнака Пандорас 21, 
код 279054; до змін становила 102 500 акцій, що становило 40,00% від 
загальної кількості акцій та 40,00% від загальної кількості голосуючих ак-
цій, після змін становить 0 акцій, що становить 0,00% від загальної кіль-
кості акцій та 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій.
Частка у статутному капіталі що належить власнику Товариство з обмеже-
ною відповідальністю "ТЕХСПЕЦМОНТАЖ", місцезнаходження юридичної 
особи: 49033, місто Дніпро, вулиця Краснопільська, будинок 23, код за 
ЄДРПОУ 32176638; до змін становила 51 250 акцій, що становило 20,00% 
від загальної кількості акцій та 20,00% від загальної кількості голосуючих 
акцій, після змін становить 0 акцій, що становить 0,00% від загальної кіль-
кості акцій та 0,00% від загальної кількості голосуючих акцій.
Частка у статутному капіталі що належить власнику Товариство з обме-
женою відповідальністю "Прикладна електроніка", місцезнаходження 
юридичної особи: 03680, м.Київ, вулиця Святошинська, будинок 34, код 
за ЄДРПОУ 30968750; до змін становила 0 акцій, що становило 0,00% від 
загальної кількості акцій та 0,00% від загальної кількості голосуючих ак-
цій, після змін становить 102 500 акцій, що становить 40,00% від загаль-
ної кількості акцій та 40,00% від загальної кількості голосуючих акцій.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана 
в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства Генеральний директор Білошапський Микола Васильович.

 До уваги акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТОКМАЦЬКЕ АТП - 12365» 

(надалі - Товариство), місцезнаходження Товариства: 71700, 
Запорізька обл., м. Токмак, вул. Гоголя, 130, 

код ЄДРПОУ 03116803.
Герасименко Ірина Іванівна, яка є акціонером Товариства що 

володіє часткою у статутному капіталі Товариства в розмірі  
199 186 шт. простих акцій, що складає 28,82% простих акцій Това-
риства, керуючись ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства» повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів То-
вариства (надалі – «Збори») відбудуться об 09:00 год. 19.01.2018 
року за адресою: 71700, Запорізька обл., м. Токмак, вул. Гого-
ля, 130.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах: 15.01.2018 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1) прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної ко-

місії;
2) прийняття рішення про реорганізацію Товариства шляхом пере-

творення у Товариство з обмеженою відповідальністю (надалі - 
ТОВ);

3) прийняття рішення про затвердження порядку, умов та плану 
перетворення Товариства у ТОВ;

4) прийняття рішення про затвердження порядку та умов обміну 
акцій Товариства на частки у статутному капіталі ТОВ;

5) прийняття рішення про затвердження порядку та умов викупу 
акцій у акціонерів Товариства;

6) прийняття рішення про призначення комісії з реорганізації Това-
риства;

7) прийняття рішення про визначення строку та порядку заявлен-
ня вимог кредиторів до Товариства;

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватисьв 
дату та за місцем їх проведення з 8:20до8:50год. Для участі у Зборах 
акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представ-
никам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог за-
конодавства України.Акціонери чи їх представники під час підготовки 
до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за 
адресою:місцезнаходження Товариства, у робочі дні тижня та в робо-
чий час, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. 
Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами, є Герасименко І.І.Акціонери можуть надсилати пропозиції 
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів за адре-
сою місцезнаходження Товариства.Адреса веб-сайту, де розміщено 
інформацію, визначену п.5 -1 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонер-
ні товариства»: https:// atp12365.pat.ua. 

І.І. Герасименко

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

"АЛЬФА-БАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 23494714
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Десятинна, 4/6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+38 (044) 490-1645 +38 (044) 490-1645

5. Електронна поштова адреса ssbo@alfabank.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

https://alfabank.ua/investor-relations

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-
дання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

II. Текст повідомлення
Спостережною Радою ПАТ ''АЛЬФА-БАНК'' було прийнято рiшення узго-

дити вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованнiсть (Протокол 
№874 вiд 13.12.2017): Iстотнi умови правочину, а саме: 

купiвля облiгацiй внутрiшньої державної позики на бiржовому ринку; 
дата договору 22.11.2017 на суму 806 370 тис.гривень (частка в активах 
2,07%); дата договору 22.11.2017 на суму 403 185 тис.гривень (частка в 
активах1,04%).

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину :  
ПАТ ''УКРСОЦБАНК'', код за ЄДРПОУ 00039019, мiсцезнаходження: м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.29, як афiлiйована особа по вiдношенню до ABH Holdings 
S.A., який володiє 90,10% (опосередковано) у статутному капiталi  
ПАТ ''АЛЬФА-БАНК''. Загальна ринковава ртiсть майна або послуг чи сума 
коштiв, що є предметом вказаних правочинiв, визначена вiдповiдно до за-
конодавства: 1 209 555 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даннимифiнансової звiтностi за 2016 рiк: 38 953 914 тис.грн. Спiввiдношення 
загальної ринкової вартостi майна або послуг чи сума коштiв, що є пред-
метом правочинiв, до вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi 
за 2016 рiк: 3,11%.

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 Михайльо В.В.
Голова Правлiння
ПАТ "АЛЬФА-БАНК"

(підпис) (ініціали та прізвищекерівника)

М.П. 14.12.2017
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АЛЬФА-БАНК”
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ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРюКІВСЬКИй ВАГОНОБУДІВНИй ЗАВОД»!

При опублікуванні у газеті «Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку» № 233 від 07.12.2017р. інформації щодо 
внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів акціо-
нерів ПАТ «КВБЗ», які відбудуться 21 грудня 2017 року, була допущена 
технічна неточність, інформацію по питанню № 6 порядку денного необ-
хідно читати в такій редакції:

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-
рів (контрактів), які будуть укладатися з членами Наглядової ради, визна-
чення уповноваженої особи на їх підписання.

Проект рішення: 
6.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), які будуть укладатися з обраними членами Наглядової 
ради Товариства.

6.2. Доручити Голові Наглядової ради – Президенту Товариства, якого 
буде обрано зі складу членів Наглядової ради на її першому засіданні 
після проведення цих Зборів, укласти, з обраними членами Наглядової 
ради, та підписати цивільно-правові договори, трудові договори (конт-
ракти), а з Головою Наглядової ради – Президентом Товариства, у ви-
падку його першого обрання, укладення та підписання доручити одному 
з членів Наглядової ради, у випадку його повторного обрання трудовий 
договір (контракт) вважати пролонгованим на новий строк повноважень, 
без укладення будь-яких додаткових документів (угод). 

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

Голова правління – директор ПАТ «КВБЗ» (підпис) Шабала А.Д.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРюКІВСЬКИй ВАГОНОБУДІВНИй ЗАВОД»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА»

(код ЄДРПОУ 39709794, місцезнаходження: 42600, Сумська область, м. Трос-
тянець, вул. Набережна, 28-А) (надалі «Товариство»), повідомляє про прове-
дення, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 
«04» січня 2018 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні актового залу 
Профспілкового Комітету Товариства за адресою: 42600, Сумська обл., 
м. Тростянець, вул. Набережна, 28-А, (зал №1). Реєстрація учасників поза-
чергових загальних зборів відбуватиметься з 10 години 30 хвилин до 10 години 
55 хвилин у день проведення та за місцем проведення позачергових загальних 
зборів. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт або документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонера – паспорт або документ, що 
посвідчує особу та довіреність на право участі та голосування на загальних 
зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціо-
нерів Товариства – станом на 24-00 годину «28» грудня 2017 року.

Порядок денний (перелік питань, що виноситься на голосування):

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
Прийняття рішення про виплату дивідендів.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація 

з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: 
https://www.jacobsdouweegberts.com/about-us/ukraine

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів Товариства до дати проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів Товариства акціонери, за їх письмовим запитом, можуть особис-
то або через своїх представників, повноваження яких належних чином підтвер-
джені, ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, 
за місцезнаходженням Товариства: (42600, Сумська область, м. Тростянець, 
вул. Набережна, 28-А, кімната для нарад №1) у робочі дні: понеділок-п’ятниця 
з 15-00 до 17-00 години, а в день проведення загальних зборів – також у місці 
їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами – Анатолій Оленченко. Довідки за телефоном 0542 702 505.

Наглядова Рада Товариства

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХО-
ВА КОМПАНIЯ «юНIСОН 
СТРАХУВАННЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 01601, Київ, Спортивна площа
4. Міжміський код, телефон та факс 044 362 46 24 044 362 46 24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

unison-insurance.com.ua

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Наказу Голови Правлiння №39-зв/к вiд 15.12.2017 року з 
пiдстав, передбачених ст.38 Кодексу законiв про працю України, за 
власним бажанням з 15.12.2017р. з посади головного бухгалтера 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
«ЮНIСОН СТРАХУВАННЯ» звiльнена Фарфудiнова Анастасiя 
Геннадiївна. Перебувала на посадi з 14.09.2016 року по 15.12.2017 року. 
Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi i посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надала. Замiсть звiльненої особи на посаду Головного бухгалте-
ра нiкого 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 Карелiн Олександр Валентинович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.12.2017
(дата)
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Приватне  акціонерне товариство «СТАРТ» (надалі по тексту Товариство), 
місцезнаходження якого: місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, 
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 
що відбудуться 20 січня 2018 року об 11.00 годині за адресою: місто Київ, 
бульвар Вацлава Гавела, будинок 8, І поверх, конференцзала. Реєстра-
ція акціонерів (їх представників) буде здійснюватись в день проведення 
позачергових загальних зборів за адресою їх проведення з 10.00 до 10.50. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у позачер-
гових загальних зборах 16 січня 2018 року. Для участі у позачергових за-
гальних зборах акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу 
акціонера, представнику акціонера - довіреність на участь у загальних 
зборах та документ, що посвідчує особу представника.

Проект порядку денного загальних зборів:
1.Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 

Товариства.

2. Затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного това-
риства «СТАРТ».

3. Обрання особи уповноваженої на підписання нової редакції Статуту 
Приватного акціонерного товариства «СТАРТ» та здійснення його державної 
реєстрації.

Веб-сайт Товариства в мережі Інтернет на якому розміщена інформацію про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів -  http://pat-start.com.ua/

Пропозиції від акціонерів щодо внесення змін до проекту порядку денно-
го позачергових загальних зборів будуть прийматись не пізніше ніж за 20 днів 
до дати проведення загальних зборів у робочі дні з 10.00 до 16.00 за адресою: 
місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, 8  (кабінет В.о. Директора)

Особою відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами 
стосовно порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів є 
В.о. Директора Товариства Базаренко Володимир Васильович (телефон 
044-408-65-77).

ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СТАРТ»

 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю)  
емітента

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

СТВО «РIТМ»
2. Код за ЄДРПОУ: 36376078
3. Місцезнаходження: 03680 м. Київ, вул. Панаса Любченка, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 529-60-11, (044) 529-71-37
5. Електронна поштова адреса: ritm@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://ritm.emitents.net.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст Повідомлення 

Товариство 14.12.2017 року отримало від акціонера - Товариства з об-
меженою відповідальністю «В-ЦЕНТР», який володіє часткою в статутному 
капіталі емітента в розмірі 44,4681%, письмове повідомлення про заміну 
представника, у зв'язку з чим припинено повноваження члена Наглядової 
ради Бiлохи Василя Петровича. Підстава такого рішення: письмове повідом-

лення Товариства з обмеженою відповідальністю «В-ЦЕНТР» (вих. №285/17 
від 14.12.2017 р.). Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою 
не надано. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Наглядової ради Товариства з 27.04.2016 р.

Товариство 14.12.2017 року отримало від акціонера - Товариства з об-
меженою відповідальністю «В-ЦЕНТР», який володіє часткою в статутно-
му капіталі емітента в розмірі 44,4681%, письмове повідомлення про за-
міну представника, у зв'язку з чим Гнесний Сергій Іванович набув 
повноважень члена Наглядової ради. Підстава такого рішення: письмове 
повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю «В-ЦЕНТР» (вих. 
№285/17 від 14.12.2017 р.). Строк, на який обрано, - до переобрання. 
Згоди на розкриття паспортних даних посадовою особою не надано. Акція-
ми Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом 
останніх п'яти років: начальник відділу охорони, директор з безпеки, ди-
ректор.

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

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

2. Директор  Манзенко В.О. 15.12.2017

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«РIТМ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ 
"КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 04012750
3. Місцезнаходження 01033, Київ, вул. Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс 044 2271244 044 2271244
5. Електронна поштова адреса reception@kievelmo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://04012750.smida.gov.ua/

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

II. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 

правочину - 13.12.2017року. Назва уповноваженого органу, що його при-
йняв: Наглядова рада ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Предмет право-
чину – задоволення вимог iпотекодержателя. Ринкова вартiсть майна, 
що є предметом правочину: 8125.8тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 33509 тис. грн. 
Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 24,2%.

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 Розгон Анатолiй Миколайович
Голова правлiння-
керуючий

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 13.12.2017
(дата)

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

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСЬКИй ЗАВОД 
«РАДАР»

2. Код за ЄДРПОУ 14307274
3. Місцезнаходження 03150, Київ, Предславинська, 35
4. Міжміський код, телефон та факс 0445299303 0445216805
5. Електронна поштова адреса denisov@adsl.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://radar.net.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 13.12.2017 р. №427 призначено 

Членом наглядової ради Клименка Артема Ростиславовича, згоди посадо-
вої особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 
Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа призначена без-
строково.

Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 13.12.2017 р. №427 призначено 
Членом наглядової ради Уланiвського Сергiя Євгенiйовича, згоди посадової 
особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 

Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа призначена без-
строково.

Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 13.12.2017 р. №427 призначено 
Членом наглядової ради Гамана Андрiя Вiкторовича, згоди посадової особи 
на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Особа 
не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Особа призначена безстроково.

Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 13.12.2017 р. №427 призначено 
Членом наглядової ради Крячко Олексiя Вiкторовича, згоди посадової осо-
би на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. Осо-
ба не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа призначена без-
строково.

Згiдно наказу ДК «Укроборонпром» вiд 13.12.2017 р. №427 призначено 
Головою наглядової ради Хромець Свiтлану Вiкторiвну, згоди посадової 
особи на розголошення iнформацiї щодо паспортних даних не отримано. 
Особа не володiє часткою в статутному капiталi товариства. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа призначена без-
строково.

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 Воронiн Володимир Олександрович
Голова правлiння - 
генеральний директор

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.12.2017

(дата)

Повідомлення
про скасування проведення 26 грудня 2017 року позачергових 

Загальних зборів акціонерів
Публічне акціонерне товариство «Ідея Банк» (далі – Банк), що знахо-

диться за адресою: м. Львів, вул. Валова, 11, повідомляє про те, що за рі-
шенням Спостережної ради Банку (протокол від 15 грудня 2017 року №346) 
скасовується проведення позачергових загальних зборів акціонерів Банку  

26 грудня 2017 року, повідомлення про проведення яких було опубліковано у 
бюлетені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» №224 від 24.11.2017 року та розміщено у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
ринок цінних паперів та на власному веб-сайті Банку www.ideabank.ua.

Голова Правління
ПАТ «Ідея Банк» _______________________ М.В.Власенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ БАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІй ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Банк 
iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 207-70-28 (044) 207-70-22

5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.bisbank.com.ua/images/
general/zminy_5vid.pdf

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 5 і більше відсотків 
простих акцій публічного акціонерного 
товариства

II. Текст повідомлення
Фiзична особа-акцiонер банку володiв 17,5% вiд загальної кiлькостi акцiй, 

що складало 17,5% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни 
розмiру пакету акцiй фiзична особа-акцiонер банку володiє 23,3% вiд загаль-
ної кiлькостi акцiй, що складає 23,3% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛIНГОТ ФIНАНС» 
(мiсцезнаходження: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, просп. Волi, буд. 33 А, 
код за ЄДРПОУ 39143588) володiло 9,99% вiд загальної кiлькостi акцiй, що 
складало 9,99% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни розмiру 
пакету акцiй Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЛIНГОТ ФIНАНС» 
вийшло зi складу акцiонерiв банку.

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 Омельченко О.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.13
(дата)
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ТОВ «Київресурсбуд» (код за ЄДРПОУ 34487783, надалі – Товари-
ство), яке є емітентом іменних цільових облігацій серії О відповідно 
до зареєстрованого 07.03.2014 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку Проспекту емісії облігацій, який був опу-
блікований в виданні «Відомості НКЦПФР» №54 (1807) від 20.03.2014 
(далі – Проспект емісії) та на виконання рішення (№4 від 14.12.2017р.) 
Директора Товариства Загоруя Сергія Вікторовича, повідомляє влас-
ників іменних цільових облігацій серії О (власників Лотів та ін.) про 
здійснення дострокового погашення Товариством іменних цільових 
облігацій серії О, у зв`язку з достроковим завершенням будівництва 
об’єкта житлового будівництва секція К (4 черга) «Житлово-офісного-
торговельного комплексу з підземним паркінгом за адресою: проспект 
Перемоги, 90/1 в Шевченківському районі м. Києва», підписанням 
Акту готовності об’єкта будівництва, отриманням Сертифікату, що за-

свідчує відповідність закінченого будівництва об’єкта, виданого Дер-
жавною архітектурно-будівельною інспекцією України, а також отри-
манням поштової адреси вказаному будинку - Київ, проспект 
Перемоги, 90-А.

Погашення іменних цільових облігацій серії О починається 29 груд-
ня 2017 року і закінчується 28 грудня 2018 року (включно). Товариство 
додатково повідомляє, що дострокове погашення випуску іменних ці-
льових облігацій серії О здійснюється на умовах визначених Проспек-
том емісії цільових облігацій ТОВ «Київресурсбуд».

В зв’язку з вище зазначеним, пропонуємо всім власникам цінних 
паперів серії О прибути до відділу продажів ТОВ «Київресурсбуд» за 
адресою: м. Київ, вул. Невська, 4-Г, офіс 13, для підписання всіх необ-
хідних документів попередньо узгодивши час Вашого візиту за 
тел.050-357-65-98

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю «КИЇВРЕСУРСБУД»
про здійснення емітентом ТОВ «Київресурсбуд» дострокового погашення іменних цільових облігацій серії О

 Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «За-
вод обважнювачiв»

2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kzu.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 р. згідно зі ст. 72 
Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення схвалити 
значний правочин, що був вчинений Товариством в період з 28.04.2016 до 
14.12.2017 р. 

Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товари-
ством.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 150 000 000 грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 82 971 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, 

до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 180,7861%. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 7 751 810 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 343 633 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 штук.

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 р. згідно зі ст. 72 
Закону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення схвалити 

значний правочин, що був вчинений Товариством в період з 28.04.2016 до 
14.12.2017 р. 

Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товари-
ством.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 25 000 000 грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 82 971 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, 

до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 30,131 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 7 751 810 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 343 633 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 штук.

Загальними зборами акціонерів Товариства 14.12.2017 р. згідно зі ст. 72 За-
кону України «Про акціонерні товариства» прийнято рішення схвалити значний 
правочин, що був вчинений Товариством в період з 28.04.2016 до 14.12.2017 р. 

Предмет правочину - поставка продукції, що виробляється Товари-
ством.

Ринкова вартість послуг, що є предметом правочину, - 80 000 000 грн. 
Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-

ності - 82 971 тис. грн. 
Співвідношення ринкової вартості послуг, що є предметом правочину, 

до вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звіт-
ності - 96,419 %. 

Загальна кількість голосуючих акцій - 7 751 810 штук, кількість голосую-
чих акцій, що зареєструвалися для участі у загальних зборах - 7 343 633 
штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішен-
ня - 7 343 633 штук, кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» 
прийняття рішення - 0 штук.

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 правління Козьменко О.О. 15.12.2017

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАВОД ОБВАЖНюВАЧIВ»

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ОБВАЖНюВАЧIВ»
2. Код за ЄДРПОУ: 00136751
3. Місцезнаходження: 85114 Донецька обл., м. Костянтинівка, вул. Олек-

си Тихого, 99
4. Міжміський код, телефон та факс: (06272) 4-16-70, (06272) 4-35-96
5. Електронна поштова адреса: kzu@kzu.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://kzu.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утво-

рення, припинення його філій, представництв
ІІ. Текст Повідомлення 

Загальними зборами Товариства 14.12.2017 року у зв'язку з виробни-
чою необхідністю прийнято рішення про припинення філій Товариства, а 
саме:

- Черкаської філії Публічного акціонерного товариства «Завод обваж-
нювачів», ЄДРПОУ 38883638, місцезнаходження: 19300, Черкаська об-
ласть, Лисянський район, смт. Лисянка, провулок Бужанський, 52а.

Філія була створена з метою розширення ринкiв збуту продукцiї, економiї 
на транспортних витратах, наближення до можливих джерел сировини та 
палива, а також до потенцiйних споживачiв продукцiї тощо, але виробнича 
діяльність не проводилась.

- Філії Публічного акціонерного товариства «Завод обважнювачів» у місті 
Славута Хмельницької області, ЄДРПОУ 40203896, місцезнаходження: 
30000, Хмельницька область, місто Славута, вулиця Приміська, будинок 6.

Функції, які виконувала філія: розширення ринкiв збуту продукцiї, 
економiї на транспортних витратах, наближення до можливих джерел си-
ровини та палива, а також до потенцiйних споживачiв продукцiї тощо, але 
виробнича діяльність не проводилась.

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 правління Козьменко О.О. 15.12.2017
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1. ПАТ А-БАНК (АКЦЕНТ–БАНК) 7
2. ПРАТ АГЕНТСТВО ТРЕТЬОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ 6
3. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 19
4. ПАТ АЛЬФА-БАНК 11
5. ПРАТ АНАНЬЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО-15112 12
6. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 17
7. ПРАТ ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО 9
8. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5 19
9. ПРАТ ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР’ЄР 8
10. ПАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 9
11. ПАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 10
12. ПАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 18
13. ПАТ ЗАВОД ОБВАЖНЮВАЧІВ 18
14. ПАТ ЗАВОД СПЕЦБЕТОН 13
15. ПАТ ІДЕЯ БАНК 17
16. ТОВ КИЇВРЕСУРСБУД 18
17. ПАТ КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «РАДАР» 17
18. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» 16
19. ПАТ КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД 15
20. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ СЕЛЕКЦІЙНО-ПЛЕМІННИЙ ЦЕНТР 9
21. ПАТ ЛЬВІВСЬКИЙ ХОЛОДОКОМБІНАТ 9

22. ПАТ МАРФІН БАНК 14
23. ПРАТ МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД 12
24. ПРАТ МЕТАЛУРГПРОМЖИТЛОБУД 12
25. ПРАТ МІЖНАРОДНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ 8
26. ПРАТ ПЕТРИКІВСЬКИЙ РИБГОСП 8
27. ПРАТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХАРКІВТУРИСТ» 7
28. ПРАТ РІТМ 16
29. ПРАТ СТАРТ 16
30. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ» 19
31. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЙ АВІА ГАРАНТ» 7
32. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 15
33. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНТЕР-ПЛЮС» 15
34. ПРАТ СЬОГОДНІ МУЛЬТІМЕДІА 6
35. ПРАТ ТЕХНОРЕСУРС 11
36. ПРАТ ТОКМАЦЬКЕ АТП - 12365 11
37. ПРАТ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ПОЗНЯКИ»
8

38. ПАТ ТРЕСТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ 17
39. ПАТ ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ 16
40. ПАТ ХАРКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО №16363 7
41. ПРАТ ЯКОБЗ ДАУ ЕГБЕРТС УКРАЇНА 15

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

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ДIМ СТРАХУВАННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 21870998
3. Місцезнаходження 49000 м. Днiпро вул. Короленко, 

будинок 21
4. Міжміський код, телефон та факс 0567265414 0567265414
5. Електронна поштова адреса corporate@idim.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.idim.com.ua/

7. Вид особливої інформації

II. Текст повідомлення
Прийнято рiшення про звiльнення посадової особи Директора з розви-

тку управлiння з розвитку регiональних продажiв Цимiдана Дмитра 
Юрiйовича (фiзична особа не надала згоди на розкриття ) з посади 
15.12.2017р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу 
емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному 
капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0 грн.; на посадi особа 
перебувала 2 роки ; непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Орган, що прийняв рiшення – Наглядова радаТовариства, 
причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Протокол 
Наглядової ради Товариства № 6/7 вiд 14.12.2017р.

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 Маленко Роман Iгоревич
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2017.12.14
(дата)

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

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
 емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 
АВТОБАЗА №5»

2. Код за ЄДРПОУ 01236325
3. Місцезнаходження 49089, м.Днiпро, вул. Автотран-

спортна, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0567904191 д/н
5. Електронна поштова адреса m.danilov@avtek.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://dnbaza5.zvitat.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
з 15 грудня 2017 року на пiдставi протоколу засiдання Наглядової Ради 

ПРАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» вiд 14.09.2017 року №10/2017 
у зв'язку iз закiнченням термiну на який було обрано особу, припинено пов-
новаження виконуючої обов’язки Генерального директора Товариства та 
пiдписанта - Шевченко Яни Павлiвни. 

Шевченко Я.П. згоди на розкриття паспортних данних не надала, акцiями 
Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Останнi 5-ть рокiв займала посаду заступника Директора 
у ТОВ «ЮРИДИЧНА ФIРМА «БIЗНЕС I ПРАВО».

На п iдставi  р iшення зас iдання Наглядової  Ради 
ПРАТ «ДНIПРОПЕТРОВСЬКА АВТОБАЗА №5» (Протокол №11/2017 вiд 
14.12.2017р.) безстроково продовжено повноваження виконуючої обов'язки 
Генерального директора Товариства та повноваження пiдписанта Шевчен-
ко Яни Павлiвни.

Шевченко Я.П. згоди на розкриття паспортних данних не надала, акцiями 
Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Останнi 5-ть рокiв займала посаду заступника Директора 
у ТОВ «ЮРИДИЧНА ФIРМА «БIЗНЕС I ПРАВО».

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 Шевченко Яна Павлiвна
в.о. Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.12.2017

(дата)
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 17310
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
15.12.2017 р. 

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

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2018 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 


