
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
19.09.2018	 	м.	Київ		 №	640

Про внесення змін до По-
ложення щодо пруденцій-
них нормативів професій-
ної діяльності на 
фондовому ринку та вимог 
до системи управління ри-
зиками 

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції
України	18	жовтня	2018	року

за	№	1176/32628
Відповідно	до	частини	третьої	статті	27	Закону	Украї-

ни	«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок»,	пунктів	375,	38	
частини	другої	статті	7,	пунктів	2,	13	статті	8	Закону	Украї
ни	«Про	державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	
Україні»

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

1.	Внести	до	Положення	щодо	пруденційних	нормати-
вів	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку	та	вимог	
до	системи	управління	ризиками,	затвердженого	рішен-

ням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку	від	01	жовтня	2015	року	№	1597,	зареєстрованого	
в	Міністерстві	 юстиції	 України	 28	 жовтня	 2015	 року	 за	
№	1311/27756	(зі	змінами),	такі	зміни:
1)	у	розділі	ІІІ:
главу	1	доповнити	новим	пунктом	такого	змісту:
«3.	Торговці	цінними	паперами,	яким	вперше	видано	

ліцензію	на	провадження	професійної	діяльності	на	фон-
довому	ринку	–	діяльності	з	торгівлі	цінними	паперами,	
при	 розрахунку	 нормативу	 адекватності	 регулятивного	
капіталу	 та	 нормативу	 адекватності	 капіталу	 першого	
рівня	до	закінчення	першого	повного	фінансового	року	з	
дати	 видачі	 ліцензії	 не	 розраховують	 величину	 вимоги	
до	капіталу	установи	під	операційний	ризик.»;
у	главі	2:
у	пункті	4:
у	підпункті	4:
слова	«попереднього	року);»	замінити	словами	«попе-

реднього	року).»;
доповнити	 підпункт	 новим	 реченням	 такого	 змісту:	

«Датою,	 з	 якої	 підтверджений	 аудитором	 нерозподіле-
ний	прибуток	на	початок	звітного	року	може	включатись	
до	складу	 капіталу	першого	рівня,	 є	дата	 звіту	аудито-
ра.»;
підпункт	5	викласти	в	такій	редакції:
«5)	прибуток	поточного	року	(якщо	фінансовим	резуль-

татом	 є	 прибуток)	 у	 разі	 підтвердження	 його	 розміру	
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	аудитором	(аудиторською	фірмою)	відповідно	до	Міжна-
родних	стандартів	аудиту.	Використання	підтвердженого	
аудитором	прибутку	поточного	року	для	розрахунку	капі-
талу	 першого	 рівня допускається	 протягом	 не	 більше	
трьох	місяців	з	дати,	станом	на	яку	здійснено	таке	під-
твердження.	 Датою,	 з	 якої	 підтверджений	 аудитором	
прибуток	поточного	року	може	включатись	до	складу	ка-
піталу	першого	рівня,	є	дата	звіту	аудитора	(копія	відпо-
відного	звіту	аудитора	подається	до	Комісії	у	паперовому	
вигляді	 у	 строки,	 передбачені	 для	 подання	 інформації	
про	 результати	 та	 дані	 щодо	 розрахунку	 пруденційних	
нормативів	до	Комісії).»;
у	пункті	5:
абзац	перший	після	слів	«на	суму»	доповнити	слова-

ми	«(у	тому	числі	на	суму	активів	з	наведеного	переліку,	
що	класифіковані	як	утримувані	для	продажу)»;
підпункт	9	після	слів	«звітного	року»	доповнити	слова-

ми	«(якщо	у	році,	що	передує	 звітному,	був	отриманий	
прибуток,	його	включення	до	розрахунку	капіталу	першо-
го	рівня	допускається	після	підтвердження	його	розміру	
аудитором	 (аудиторською	 фірмою);	 до	 такого	 підтвер-
дження	до	капіталу	першого	рівня	включається непокри-
тий	збиток на	початок	попереднього	року,	підтверджений	
аудитором	(аудиторською	фірмою))»;
підпункт	 10	 після	 слів	 «поточного	 року»	 доповнити	

словами	«(якщо	фінансовим	результатом	є	збиток)»;
підпункт	11	після	слів	«статутний	капітал	підприємств	

(крім»	доповнити	словами	«приватних	акціонерних	това-
риств,	акції	яких	перебувають	у	біржовому	списку	фон-
дової	біржі,»;
підпункт	 13	 після	 слів	 «не	 встановлена	 законодав-

ством	України»	доповнити	словами	«(крім	акцій	приват-
них	акціонерних	товариств,	які	відповідно	до	законодав-
ства	 України	 можуть	 перебувати	 у	 біржовому	 списку	
фондової	біржі)»;
у	підпункті	14:
доповнити	 підпункт	 після	 слів	 «заборонена	 законо-

давством	України»	словами	«(крім	акцій	приватних	акці-
онерних	 товариств,	 які	 відповідно	 до	 законодавства	
України	не	можуть	перебувати	у	біржовому	списку	фон-
дової	біржі,	та	векселів)»;
слова	 «(крім	 акцій	 приватних	 акціонерних	 товариств	

та	векселів)»	виключити;
у	главі	3:
пункт	 5	 після	 слів	 «згідно	 з	 пунктом	5	 глави	2	цього	

розділу»	доповнити	словами	«(виняток	не	стосується	ак-
тивів,	до	яких	застосовується	вимога	підпункту	11	пункту	
5	глави	2	цього	розділу)»;
у	пункті	6:
абзац	 третій	 підпункту	 1	 після	 слів	 «у	 яких	 запрова-

джено	 тимчасову	 адміністрацію»	 доповнити	 словами	
«або	проводиться	процедура	ліквідації»;
в	абзаці	другому	підпункту	2:
слова	«депозити	в	банках»	замінити	словами	«строко-

ві	депозити	в	банках»;
доповнити	абзац	після	слів	«у	яких	запроваджено	тим-

часову	 адміністрацію»	 словами	«або	 проводиться	 про-
цедура	ліквідації»;
у	підпункті	4:
абзац	 другий	 доповнити	 словами	 «або	 проводиться	

процедура	ліквідації»;

абзац	третій	після	слів	«венчурних	інвестиційних	фон-
дів,	які»	доповнити	словами	«не	перебувають	у	біржово-
му	реєстрі,	але»;
абзац	п’ятий	доповнити	словами	«,	за	винятком	акти-

вів,	на	суму	яких	зменшується	розмір	капіталу	першого	
рівня	згідно	з	пунктом	5	глави	2	цього	розділу	(виняток	не	
стосується	активів,	 до	яких	 застосовується	вимога	під-
пункту	11	пункту	5	глави	2	цього	розділу)»;
пункт	 3	 глави	5	 після	 слів	 «використовуються	 у	 зна-

ченнях,	 визначених»	 доповнити	 словами	 «Законом	
Украї	ни	 «Про	 бухгалтерський	 облік	 та	 фінансову	 звіт-
ність	в	Україні»	та»;
в	абзаці	третьому	пункту	3	глави	6:
слова	«та	депозити	до	запитання»	замінити	словами	

«,	а	також	депозити	до	запитання	та	строкові	депозити,	
за	умовами	яких	кошти	можуть	бути	повернуті	на	вимогу	
в	будьякий	час	у	повному	обсязі,»;
доповнити	абзац	після	слів	«у	яких	запроваджено	тим-

часову	 адміністрацію»	 словами	«або	 проводиться	 про-
цедура	ліквідації»;
у	главі	7:
пункт	5	доповнити	новим	абзацом	такого	змісту:
«грошові	 кошти	на	 поточних	 рахунках	 та	депозити	 в	

банках,	а	також	доходи,	нараховані	за	ними»;
пункт	7	доповнити	новим	реченням	такого	змісту:	«При	

цьому	значення	нормативу	концентрації	кредитного	ри-
зику	 щодо	 окремого	 контрагента	 не	 має	 бути	
від’ємним.»;
пункт	8	доповнити	новим	реченням	такого	змісту:	«При	

цьому	значення	нормативу	концентрації	кредитного	ри-
зику	 щодо	 окремого	 контрагента	 не	 має	 бути	
від’ємним.»;
2)	пункт	3	глави	5	розділу	ІV	після	слів	«використову-

ються	 у	 значеннях,	 визначених»	 доповнити	 словами	
«Законом	України	«Про	бухгалтерський	облік	та	фінан-
сову	звітність	в	Україні»	та»;
3)	пункт	2	розділу	X	після	слів	«кожного	робочого	дня»	

доповнити	словами	«,	а	також	станом	на	кінець	остан-
нього	дня	 кожного	місяця,	 якщо	 такий	день	 не	 є	 робо-
чим».
2.	Департаменту	систематизації	та	аналізу	фінансової	

звітності	учасників	ринків	капіталу	та	пруденційного	на-
гляду	(К.	Рафальська)	забезпечити	подання	цього	рішен-
ня	на	державну	реєстрацію	до	Міністерства	юстиції	Укра-
їни.	
3.	Департаменту	міжнародної	співпраці	та	комунікацій	

(О.	Юшкевич)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
4.	Департаменту	систематизації	та	аналізу	фінансової	

звітності	учасників	ринків	капіталу	та	пруденційного	на-
гляду	(К.	Рафальська)	забезпечити	оприлюднення	цього	
рішення	на	офіційному	вебсайті	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	Це	рішення	набирає	чинності	з	01	січня	2019	року,	

але	не	раніше	дня	його	офіційного	опублікування.
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	Д.	Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
04.10.2018		 м.	Київ		 №	691

Про внесення зміни до рі-
шення Національної комісії 
з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 11 листопа-
да 2014 року № 1511 

Зареєстроване	в	Міністерстві	юстиції	України	 
24	жовтня	2018	року

за	№	1203/32655
Відповідно	до	статей	2,	3,	пункту	4	частини	першої	та	

пункту	 18	 частини	другої	 статті	 7	 Закону	України	 «Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	
Законів	України	«Про	тимчасові	заходи	на	період	прове-
дення	 антитерористичної	 операції»,	 «Про	 особливості	
державної	політики	із	забезпечення	державного	сувере-
нітету	України	на	тимчасово	окупованих	територіях	у	До-
нецькій	та	Луганській	областях»,	з	метою	забезпечення	
захисту	прав	інвесторів	і	запобігання	та	уникнення	ризи-
ків	у	діяльності	професійних	учасників	фондового	ринку	

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

1.	Підпункт	8	пункту	1	рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	11	листопада	2014	
року	№	1511	«Щодо	запобігання	порушенням	прав	інвес-
торів	та	уникнення	ризиків	професійних	учасників»,	 за-

реєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	01	 грудня	
2014	року	за	№	1534/26311,	викласти	у	такій	редакції:
«8)	ДУ	після	набрання	чинності	рішенням	Президента	

України	щодо	встановлення	факту	остаточного	виведен-
ня	та	повної	відсутності	всіх	збройних	формувань	Росій-
ської	 Федерації	 у	 Донецькій	 та	 Луганській	 областях	 та	
створення	умов,	необхідних	для	відновлення	проваджен-
ня	професійної	діяльності	на	фондовому	ринку,	повідо-
мити	Національну	комісію	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку	 та	 Центральний	 депозитарій	 цінних	 паперів	 про	
намір	відновлення	провадження	професійної	діяльності	
на	фондовому	ринку	та	виконання	функцій	депозитарної	
установи	в	установленому	законодавством	порядку.».
2.	Департаменту	регулювання	професійних	учасників	

ринку	цінних	паперів	(Курочкіна	І.	Ю.)	забезпечити:
подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Мі-

ністерства	юстиції	України;
оприлюднення	 цього	 рішення	 на	 офіційному	 веб

сайті	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку.
3.	Департаменту	міжнародної	співпраці	та	комунікацій	

(Юшкевич	О.	І.)	забезпечити	опублікування	цього	рішен-
ня	в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комі-
сії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
4.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	Тарабакіна	Д.В.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфоРмАцІйНІ ПоВІдомЛЕННЯ ТА 
НоВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	 директора	 департаменту	 реєстрації	 емісій	 цінних	
паперів,	що	діє	на	підставі	рішення	Комісії	від	10.07.2018	
№	467	та	на	підставі	п.	2	розділу	І	Порядку	скасування	
реєстрації	 випусків	 акцій,	 затвердженого	 рішенням	На-
ціональної	 комісії	 з	цінних	паперів	 та	фондового	ринку	
від	23.04.2013	№737,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юс-
тиції	України	28.05.2013	за	№	822/23354,	зі	змінами,	та	
відповідно	до	документів,	наданих	ПрАТ «Красноармій-
ський райагрохім»	(вул.	8	Березня,	141,	м.	Покровськ,	
Донецька	обл.,	85300,	код	за	ЄДРПОУ:	05488348)	на	зу-
пинення	обігу	акцій	у	зв’язку	з	перетворенням	акціонер-
ного	 товариства,	 зупинено	 обіг	 акцій	 ПрАТ	 «Красноар-
мійський	 райагрохім»	— розпорядження № 311-дР-З 
від 30 жовтня 2018 року.
Дата,	 з	 якої	 забороняється	 вчинення	 правочинів,	

пов’язаних	 з	переходом	прав	власності	 на	акції,	 та	об-
межується	здійснення	операцій	у	системі	депозитарного	
обліку	з	акціями	цього	випуску:	
«01»	листопада	2018	року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку,	
т.в.о.	 директора	 департаменту	 реєстрації	 емісій	 цінних	
паперів,	що	діє	на	підставі	рішення	Комісії	від	10.07.2018	
№	467	та	на	підставі	п.	2	розділу	І	Порядку	скасування	
реєстрації	 випусків	 акцій,	 затвердженого	 рішенням	На-
ціональної	 комісії	 з	цінних	паперів	 та	фондового	ринку	
від	23.04.2013	року	№	737,	зареєстрованого	в	Міністер-
стві	юстиції	України	28.05.2013	року	за	№	822/23354	(зі	
змінами),	відповідно	до	документів,	наданих	ПрАТ	«Дні-
пропетровська	 будівельна	 компанія	 «Містобудівник»	
(вул.	Заводська,	25і,	с.	Партизанське,	Дніпровський	рн,	
Дніпропетровська	обл.,	52012,	код	за	ЄДРПОУ:	03592248)	
на	скасування	реєстрації	випуску	акцій	у	зв’язку	з	пере-
творенням	акціонерного	товариства,	скасовано	реєстра-
цію	випуску	акцій	ПрАТ «дніпропетровська будівель-
на компанія «містобудівник»	 (код	 за	 ЄДРПОУ:	
03592248).	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	ПрАТ	«Дні-
пропетровська	будівельна	компанія	«Містобудівник»	від	
01	 жовтня	 2009	 року	 №13/04/1/09,	 видане	 25.01.2012	
року	 Дніпропетровським	 територіальним	 управлінням	
Державної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	
анульовано	 –	 розпорядження № 278-дР-С-А від 
30 жовтня 2018 року.

*   *   *
Згідно	 з	 розпорядженням	 уповноваженої	 особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	дирек-
тора	 департаменту	 ліцензування	 професійних	 учасників	
фондового	ринку,	відповідно	до	пункту	3	розділу	V	Поло-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №209, 1 листопада 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

4

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ження	 про	 порядок	 припинення	 пайового	 інвестиційного	
фонду,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку	від	19	листопада	2013	року	
№	 2605,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	
17	грудня	2013	року	за	№2128/24660	(зі	змінами),	та	відпо-
відно	 до	 наданих	 документів	 Товариством	 з	 обмеженою	
відповідальністю	«Компанія	з	управління	активами	«ПРО-
ФІТ	 КАПІТАЛ»	 для	 виключення	 відомостей	 про	Пайовий	
венчурний	 інвестиційний	фонд	 «ТОЛЕРАНС»	 недиверси-
фікованого	виду	закритого	типу,	реєстраційний	код	за	Реє-
стром:	23300550,	з	Єдиного	державного	реєстру	інститутів	
спільного	 інвестування	 у	 зв’язку	 з	 ліквідацією,	 скасовано	
реєстрацію	 регламенту	 Пайового венчурного інвести-
ційного фонду «ТоЛЕРАНС» недиверсифікованого 
виду закритого типу Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «ПРофІТ 

КАПІТАЛ»,	 зареєстрованого	24.10.2017	року.	Анульовано	
свідоцтво	про	внесення	відомостей	про	Пайовий	венчур-
ний	 інвестиційний	фонд	 «ТОЛЕРАНС»	 недиверсифікова-
ного	виду	закритого	типу,	реєстраційний	код	за	Реєстром:	
23300550,	 Товариства	 з	 обмеженою	 відповідальністю	
«Компанія	з	управління	активами	«ПРОФІТ	КАПІТАЛ»	до	
Єдиного	державного	реєстру	 інститутів	спільного	 інвесту-
вання	від	24.10.2017	року	№	00550,	видане	Національною	
комісією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	–	розпоря-
дження № 0340-ІС від 30 жовтня 2018 року.

31.10.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

	Додаток	28	
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів	

(пункт	6	глави	1	розділу	ІІ)
ПоВІдомЛЕННЯ 

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

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

1.	Повне	найменування	емітента	ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕ-
НоЮ ВІдПоВІдАЛЬНІСТЮ «дІП ГРУП АЕРоПоРТ»

2.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи	33768786;	3.	Місцезнаходжен-
ня	м.	Бориспіль,	вул.	Київський	шлях,	14.	08300;	4.	Міжміський	код,	теле-
фон	та	факс	044	4953303;	5.	Електронна	поштова	адреса	office@uiec.com.ua;	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації	www.dpga.uafin.net;	7.	Вид	особливої	ін-
формації	Відомості	про	факти	включення/виключення	цінних	паперів	до	
біржового	реєстру	фондової	біржі

ІІ. Текст повідомлення
Дата	дії:	30.10.2018;
Дія:	виключення	з	біржового	реєстру;
Найменування	фондової	біржі:	ВАТ	«Фондова	біржа	«Перспектива»;
Вид	цінних	паперів,	щодо	яких	вчинена	дія:	Облігація	підприємства	від-

соткова*;
Загальна	номінальна	вартість	цінних	паперів,	щодо	яких	вчинена	дія:	

65	000	000	грн;
Кількість	цінних	паперів,	щодо	яких	вчинена	дія:	65000	штук;
Співвідношення	частки	у	загальній	кількості	цінних	паперів,	щодо	яких	

вчинена	дія,	до	загального	розміру	конкретного	випуску	цінних	паперів	(у	

відсотках):	100%;
Дата	реєстрації:	09.12.2011;
Номер	свідоцтва	про	реєстрацію	випуску	цінних	паперів:	206/2/11;
Найменування	органу,	що	здійснив	державну	реєстрацію	випуску	цінних	

паперів:	Державна	комісія	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку;
Міжнародний	ідентифікаційний	номер	цінних	паперів,	щодо	яких	вчине-

на	дія:	UA4000134043;
Тип	цінних	паперів,	щодо	яких	вчинена	дія:	Облігація	підприємства	від-

соткова	бездокументарна	іменна;
Дата	рішення	про	включення	цінних	паперів	емітента	до	біржового	реє-

стру	фондової	біржі:	26.12.2016.
Дата	рішення	про	виключення	цінних	паперів	з	біржового	реєстру	фон-

дової	біржі:	17.08.2018	.	
Уповноважений	орган	емітента	або	найменування	фондової	біржі,	які	

прийняли	рішення	про	виключення	цінних	паперів	з	біржового	реєстру	фон-
дової	біржі:	Рішення	директора	ПрАТ	«ФБ	«Перспектива»	;	Види,	кількість	
цінних	паперів,	які	продовжують	бути	у	біржовому	реєстрі,	права	їх	власни-
ків:	немає	;	У	разі	виключення	цінних	паперів	з	біржового	реєстру	зазнача-
ються	дата,	з	якої	цінні	папери	більше	не	котируватимуться	на	фондовій	
біржі,	та	причини	їх	виключення:	17.08.2018р.	на	підставі	комплексного	мо-
ніторингу	фінансових	показниківта	іншої	аналітичної	інформації	.

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

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

(підпис)
Вовк	Н.В.	

(ініціали	та	прізвище	керівника)
30.10.2018	

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента Публічне	акціонерне	товариство	
«Київметробуд»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 01387432
3.	Місцезнаходження 01601	м.	Київ,	вул.	Прорізна,	8
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)4086556

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

www.metrobud.kiev.ua

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

II. Текст повідомлення
Відповідно	до	протоколу	наглядової	ради	ПАТ	«Київметробуд»	№13	від	

30.10.2018р.	відбулась	зміна	складу	посадових	осіб,	а	саме:
	припинено	повноваження	Генерального	директора	ПАТ	«Київметро-

буд»	Метелиці	Олександра	Миколайовича	(паспорт	СО	№548907,	Шевчен-
ківським	РУГУ	МВС	України	в	м.	Києві,	від	12.03.2001р.)	Рішення	було	при-
йняте	в	зв’язку	з	подачею	заяви	про	звільнення	з	посади	Генерального	

директора	за	станом	здоров’я.	Метелиця	О.М.	не	володіє	часткою	у	статут-
ному	 капіталі	 емітента;	 обіймав	 посаду	 Генерального	 директора	 з	
01.05.2018р.;	непогашених	судимостей	за	корисливі	та	посадові	злочини	
не	має;

	обрано	на	посаду	Генерального	директора	ПАТ	«Київметробуд»	Кобіля	
Василя	Петровича	(паспорт	МС	№125879,	Зборівським	РВ	УМВС	Украї	ни	в	
Тернопільській	області,	від	12.02.1997р.)	Кобіль	В.П.	не	володіє	часткою	у	
статутному	капіталі	емітента;	особу	призначено	на	строк	з	31	жовтня	2018р.	
по	15	лютого	2019р.;	протягом	останніх	п’яти	років	займав	посади	–	2012
2013рр.	начальник	відділу	капітального	будівництва	ТОВ	«Міжнародна	ло-
гістична	компанія»,	20142017рр.	начальник	відділу	капітального	будівни-
цтва	 ТОВ	 «Київ	 Сіті	 Молл»,	 з	 02.01.2018р.	 технічний	 директор	
ТОВ	«Едельвейс	Бау»	місцезнаходження:	 03067	м.	Київ,	 вул.	Виборзь-
ка,	104;	непогашених	судимостей	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

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

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

2.	Найменування	посади
Генеральний	директор	 ______________

(підпис)	
Метелиця	Олександр	

Миколайович	
М.	П.	 30.10.2018р.	

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КИїВмЕТРоБУд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ 

АКцIоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо 
"СТРАХоВА КомПАНIЯ 
"УКРАїНСЬКИй 
СТРАХоВИй 
СТАНдАРТ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 22229921
3.	Місцезнаходження 04073,	м.	Київ,	 

провулок	Балтiйський,	20
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	5900914	(044)	5900916
5.	Електронна	поштова	адреса andrienko_ya@usstandart.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	використо-
вується	емітентом	для	розкриття	
інформації

http://usstandart.com.ua/about.html

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

II. Текст повідомлення
Згiдно	Протоколу	№	01/11/2018	засiдання	Наглядової	Ради	Приватного	

акцiонерного	 товариства	 «Страхова	 компанiя	 «Український	 страховий	
стандарт»	 вiд	 01.11.2018	 року	 обрано	 Головою	 Наглядової	 Ради	
ПрАТ	«Страхова	компанiя»	Український	страховий	стандарт»	Iванову	Ла-
рису	Вiталiївну	(паспорт	серiя	МЕ	номер	189406	виданий	Оболонським	РУ	
ГУ	МВС	України	в	м.	Києвi,	Iдентифiкацiйний	номер	2762205220).	Строк	на	
який	обрано:	з	01.11.2018	року	до	19	квiтня	2021	року.Обрання	Голови	На-
глядової	Ради	спричинено	припиненням	повноважень	Голови	Наглядової	
ради	Самохвалова	Михайла	Володимировича.	Обрана	особа	є	представ-
ником	члена	Наглядової	ради		юридичної	особи		Товариства	з	обмеже-
ною	вiдповiдальнiстю	«Автозапчастина		Маркет»	.Часткою	в	статутному	
капiталi	не	володiє.	Не	погашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.

Iнформацiя	про	стаж	роботи	протягом	останнiх	пяти	рокiв:	директор	з	
економiки	ТОВ	«ГРУПА	КОМПАНIЙ	«АИС»	(з	01.02.2012	року	по	сьогоднi);	
директор	з	економiки	ТОВ»ХАТК»(	з	11.10.2011	по	31.01.2012	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 Коваленко	Євген	Володимирович
Голова	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

01.11.2018
(дата)

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 "УКРАїН-
СЬКИй СТРАХоВИй 
СТАНдАРТ"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 22229921
3.	Місцезнаходження 04073,	м.	Київ,	 

провулок	Балтiйський,	20
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

(044)	5900914	(044)	5900916

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

http://usstandart.com.ua/about.html

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

II. Текст повідомлення
Згiдно	Протоколу	№	01/11/2018	засiдання	Наглядової	Ради	Приватного	

акцiонерного	 товариства	 «Страхова	 компанiя	 «Український	 страховий	
стандарт»	вiд	01.11.2018	року	припинено	повноваженя	Голови	Наглядової	
Ради	ПрАТ	«Страхова	компанiя»	Український	страховий	стандарт»	Само-
хвалова	Михайла	Володимировича.	Пiдстава	–	заява	про	звiльнення	вiд	
01.11.2018	року.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	фiзичної	особи	отри-
мано	не	було.	Часткою	в	статутному	капiталi	не	володiє.	Не	погашеної	
судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Попереднi	 посади:	 директор	 з	 операцiйних	 питань	 ТОВ	 «ГРУПА	
КОМПАНIЙ	«АИС»	(з	01.07.2011	року	по	сьогоднi);	Операцiйний	директор	
ТОВ	 «ГРУПА	 КОМПАНIЙ	 «АИС»	 (з	 05.05.2010	 року	 по	 30.06.2011	
року);Операцiйний	директор	ТОВ	«ГРУПА	КОМПАНIЙ	«АИС»	(	з	01.04.2010	
року	по	30.01.2010	року).

Строк,	протягом	якого	посадова	особа	перебувала	на	посадi:	три	роки	
шiсть	мiсяцiв	двадцять	десять	днiв.

На	дану	посаду	призначено	Iванову	Ларису	Вiталiївну	з	01.11.2018	року,	
згiдно	Протоколу	№	01/11/2018	засiдання	Наглядової	Ради	Приватного	
акцiонерного	 товариства	 «Страхова	 компанiя	 «Український	 страховий	
стандарт»	вiд	01.11.2018	року.

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

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

01.11.2018
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Львівський	лікерогорілчаний	завод»
2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	:30822837
3.	Місцезнаходження	79024	м.	Львів,	вул.	М.	Кордуби,	2
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0322948778
5.	Електронна	поштова	адреса	:	lgz@lgz.lviv.net	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет:www.	lgz@lgz.lviv.net	
7.	Вид	особливої	інформації	
Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому 
значенню пакета акцій

II. Текст повідомлення
Приватне	акцiонерне	товариство	«Львівський	лікерогорілчаний	завод»	

(далi	–	Товариство)	повiдомляє,	що	30	жовтня	2018	року	вiд	Публiчного	
акцiонерного	товариства	«Нацiональний	депозитарiй	України»	було	отри-
мано	листповiдомлення	вiд	23.10.2018	р.	№	3984	про	завершення	вико-
нання	 процедур,	 пов’язаних	 з	 обов’язковим	 продажем	 простих	 акцiй	
ПрАТ	«Львівський	лікерогорілчаний	завод»	акцiонерами	на	вимогу	особи,	
яка	є	власником	домiнуючого	контрольного	пакета	акцiй,	вiдповiдно	до	

статтi	652	Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».	
Прiзвище,	iм’я,	по	батьковi	фiзичної	особи	або	найменування	юридич-

ної	особи	власника	(власникiв)	акцiй,	яким	належать	голосуючi	акцiї,	розмiр	
пакета	яких	стає	бiльшим,	меншим	або	рiвним	пороговому	значенню	паке-
та	акцiй:	охабський Іван михайлович,

розмiр	пакета	якого	став	бiльшим	порогового	значення	пакета	акцiй;
дiя	та	яким	чином	вона	вiдбулась	–	пряме	набуття;
розмiр	частки	акцiй	в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй	до	набуття	–	

99,41%;
розмiр	частки	акцiй	в	загальнiй	кiлькостi	голосуючих	акцiй	пiсля	набуття	

права	 власностi	 на	 такий	 пакет	 акцiй	 (пiдсумковий	 пакет	 голосуючих	
акцiй)	–	99,99%;

вiдомостi	про	осiб,	якi	входять	до	ланцюга	володiння	корпоративними	
правами	юридичної	особи,	через	яких	особа	(особи,	що	дiють	спiльно)	
здiйснює(ють)	розпорядження	акцiями		відсутні;

дата,	в	яку	пороговi	значення	було	досягнуто	або	перетнуто	–	30	жовтня	
2018	року.

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

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

Генеральний директор  охабський І.м.

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ЛЬВІВСЬКИй ЛІКЕРо-ГоРІЛчАНИй ЗАВод»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №209, 1 листопада 2018 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПоВІдомЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерного 

товариства
Повне	найменування	товариства:	ПУБЛІЧНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	

«КОРОСТЕНСЬКИЙ	ЗАВОД	ХІМІЧНОГО	МАШИНОБУДУВАННЯ»	 
(код	за	ЄДРПОУ	00217679),

Місцезнаходження:	11507,	Житомирська	обл.,	м.	Коростень,	
вул.	Б.Хмельницького,	буд.	18

ШАНоВНІ АКцІоНЕРИ!
Публічне	акціонерне	товариство	«Коростенський	завод	хімічного	маши-

нобудування»	(надалі	–	Товариство),	повідомляє	Вас,	що	позачергові	за-
гальні	збори	акціонерів	Товариства	відбудуться	«04» грудня 2018 року о 
12-00 годині,	 за	 адресою:	 11507, Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Б. Хмельницького, 18, кімната № 3 другого поверху в приміщенні 
цеху №2 Товариства.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	в	позачергових	за-
гальних	зборах	відбуватиметься	«04»	грудня	2018	року	з	10	години	30	хви-
лин	до	11	години	30	хвилин	за	місцем	проведення	позачергових	загальних	
зборів	акціонерів.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного 
голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 

денного:
1.Обрання	членів	лічильної	комісії	позачергових	загальних	зборів	Това-

риства,	прийняття	рішення	про	припинення	їх	повноважень.
Проект рішення: Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведен-

ня підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосу-
вань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших 
питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на позачерго-
вих загальних зборах «04» грудня 2018 року, обрати лічильну комісію в скла-
ді: голова комісії - Волківська Л.Т., члени комісії - Павлюк Н.М., Плітман Н.А. 
Повноваження лічильної комісії чинні з моменту обрання та припиняються з 
моменту закінчення позачергових загальних зборів акціонерів.

2.Обрання	голови	та	секретаря	позачергових	загальних	зборів.
Проект рішення: Обрати головою Зборів – Ущапівського А.В., секре-

тарем Зборів - Мельник К.В.
3.Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	позачергових	загаль-

них	зборів.
Проект рішення: Встановити час для виступів доповідачів з питань 

порядку денного до 10 хвилин, час для виступів учасників у дебатах та 
обговореннях з питань порядку денного до 3 хвилин, час для відповідей на 
питання, довідки - до 3 хвилин. Збори провести без перерви. Голосування 
з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів про-
водиться закрито, виключно з використанням бюлетенів для голосуван-
ня, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законо-
давства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам 
позачергових загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

4.	Прийняття	рішення	про	зміну	типу	та	найменування	Товариства.
Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного 

товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити повне найме-
нування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Коростен-
ський завод хімічного машинобудування» на Приватне акціонерне това-
риство «Коростенський завод хімічного машинобудування». Змінити 
скорочене найменування Товариства з ПАТ «Хіммаш» на ПрАТ «Хіммаш».

5.	Про	внесення	та	затвердження	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	
викладення	його	у	новій	редакції.	Визначення	осіб,	уповноважених	на	під-
писання	Статуту	Товариства	у	новій	редакції	та	визначення	особи,	уповно-
важеної	на	забезпечення	проведення	його	державної	реєстрації.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни до Статуту Товари-
ства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у від-
повідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та пе-
редбачають зміну найменування Товариства з Публічного акціонерного 
товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування» на При-
ватне акціонерне товариство «Коростенський завод хімічного машино-
будування», шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. 
Уповноважити голову і секретаря загальних зборів акціонерів підписати 
Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити голову правління 
Товариства на забезпечення проведення державної реєстрації Статуту 
Товариства у новій редакції.

6.	Затвердження	в	новій	редакції	Положення	про	Наглядову	Раду	Това-
риства,	Положення	про	Правління	Товариства,	Положення	про	Ревізійну	
комісію	Товариства,	Положення	про	Загальні	збори	акціонерів	Товариства.	
Визначення	дати	набрання	чинності	вказаних	вище	положень.	

Проект рішення: В зв’язку з приведенням діяльності Товариства у від-
повідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та за-
твердженням нової редакції Статуту Товариства, затвердити в новій 
редакції внутрішні положення Приватного акціонерного товариства «Ко-
ростенський завод хімічного машинобудування» - Положення про Загальні 

збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, 
Положення про Ревізійну комісію, та встановити, що дані положення на-
будуть чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціо-
нерного товариства «Коростенський завод хімічного машинобудування».

7.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	голови	і	членів	На-
глядової	ради	Товариства.	

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту 
Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного 
машинобудування» повноваження голови та членів Наглядової ради Пу-
блічного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного ма-
шинобудування» - Тищенка Сергія Петровича, Могильного Романа Генна-
дійовича, Романової Ірини Валентинівни, Ромашко Олександра 
Володимировича, Ковальської Ольги Миколаївни, Ущапвіського Андрія Во-
лодимировича.

8.	Про	визначення	кількісного	складу	та	строку	повноважень	членів	Нагля-
дової	ради.	Про	затвердження	умов	договорів,	що	укладатимуться	з	членами	
Наглядової	ради,	встановлення	розміру	їх	винагороди.	Про	обрання	особи,	яка	
уповноважується	на	підписання	договорів	з	членами	Наглядової	ради.

Проект рішення: Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ 
«Хіммаш» у кількості п’ятьох осіб (голови та чотирьох членів Наглядової 
ради). Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради При-
ватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного ма-
шинобудування» – три роки. Затвердити умови трудових договорів 
(контрактів), поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укла-
датимуться з обраними членами Наглядової ради. Уповноважити голову 
правління Товариства на підписання договорів з обраними членами На-
глядової ради Товариства.

9.	Обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з 

цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання прийма-
ється шляхом кумулятивного голосування.

10.Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	голови	та	членів	
Ревізійної	комісії	товариства.

Проект рішення: Припинити з дати державної реєстрації Статуту 
Приватного акціонерного товариства «Коростенський завод хімічного 
машинобудування» повноваження голови та членів Ревізійної комісії – Кос-
тюк Любов Іванівни, Мельник Катерини Валентинівни, Юркевича Юрія 
Володимировича.

11.Про	затвердження	умов	договорів,	що	укладатимуться	з	головою	і	
членами	Ревізійної	комісії	товариства,	встановлення	розміру	їх	винагороди.	
Про	обрання	особи,	яка	уповноважується	на	підписання	договорів	з	обра-
ними	членами	Ревізійної	комісії.

Проект рішення: Затвердити умови трудових договорів (контрак-
тів), поданих на розгляд загальним зборам акціонерів, що укладатимуть-
ся з обраними членами Ревізійної комісії. Уповноважити голову правління 
Товариства на підписання договорів з обраними членами Ревізійної комісії 
Товариства.

12.Обрання	членів	Ревізійної	комісії	Товариства.
У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з 

цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання прийма-
ється шляхом кумулятивного голосування.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	позачергових	за-
гальних	зборах	відбуватиметься	відповідно	до	переліку	акціонерів,	які	ма-
ють	право	на	участь	у	загальних	зборах,	складеного	станом	на	2400	годину	
28	листопада	2018	року.

Для	участі	у	позачергових	загальних	зборах	необхідно	мати:	документ,	
що	посвідчує	особу	(паспорт);	уповноваженим	особам	–	документ,	що	по-
свідчує	особу	(паспорт)	та	довіреність,	оформлену	згідно	з	чинним	законо-
давством	України.

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	акціо-
нерного	товариства	може	містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	пере-
лік	питань	порядку	денного	загальних	зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	
(проти	якого)	рішення	потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	за-
гальних	зборах	представник	повинен	голосувати	саме	так,	як	передбачено	
завданням	щодо	голосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	
голосування,	представник	вирішує	всі	питання	щодо	голосування	на	загаль-
них	зборах	акціонерів	на	свій	розсуд.

З	матеріалами	позачергових	загальних	зборів	можна	ознайомитись	в	ро-
бочі	дні	з	800	до	1600	години	в	приймальні	Товариства	за	адресою:	Жито-
мирська	обл.,	м.	Коростень,	вул.	Б.Хмельницького,	буд.	18	(кімната	№27),	
надавши	відповідний	запит,	а	в	день	проведення	загальних	зборів		також	у	
місці	їх	проведення.	Відповідальний	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	–	Голова	Правління	Товариства		Рубан	Віктор	Анатолійович.

У	відповідності	до	ст.36	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»,	
акціо	нерне	товариство	до	початку	загальних	зборів	зобов'язане	надавати	
письмові	відповіді	на	письмові	запитання	акціонерів	щодо	питань,	включених	
до	порядку	денного	загальних	зборів,	які	надійшли	на	адресу	Товариства.

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«КоРоСТЕНСЬКИй ЗАВод ХІмІчНоГо мАШИНоБУдУВАННЯ»
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У	відповідності	до	ст.38	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»,	
кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включених	до	
проекту	порядку	денного	загальних	зборів,	а	також	щодо	нових	кандидатів	
до	складу	органів	товариства,	кількість	яких	не	може	перевищувати	кількіс-
ного	складу	кожного	з	органів.	Пропозиції	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	
днів	до	дати	проведення	загальних	зборів,	а	щодо	кандидатів	до	складу	
органів	товариства		не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	проведення	загаль-
них	зборів.	Пропозиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	
денного	повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	
щодо	кандидатів	у	члени	наглядової	ради	акціонерного	товариства	мають	
містити	інформацію	про	те,	чи	є	запропонований	кандидат	представником	
акціонера	(акціонерів),	або	про	те,	що	кандидат	пропонується	на	посаду	
члена	наглядової	ради		незалежного	директора.

Інформацію	з	проектами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	
проекту	порядку	денного	позачергових	загальних	зборів	акціонерів,	а	також	
інформацію,	зазначену	в	частині	четвертій	статті	35	Закону	України	«Про	
акціонерні	товариства»,	розміщено	на	власному	вебсайті	Товариства	за	
адресою	www.khimmash.com.ua.

Станом	на	дату	складання	переліку	осіб,	яким	надсилається	повідом
лення	про	проведення	позачергових	загальних	зборів	акціонерів,	загальна	
кількість	акцій	складає	4	500	000	простих	іменних	штук,	загальна	кількість	
голосуючих	акцій	–	4	286	350	простих	іменних	штук.

Довідки	за	телефоном	(04142)	43224.
Наглядова рада

Публічного акціонерного товариства
«Коростенський завод хімічного машинобудування»

ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента

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

1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне акціонерне товариство 
«Нео Віта»

2.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи:	35372603
3.	Місцезнаходження:	м. Київ, Кловський узвіз 9/2 , оф. 71
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	тел. (044) 502 89 34, 
факс (044) 502 89 34
5.	Електронна	поштова	адреса:	office@neo-vita.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.neo-vita.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	ІІІ	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	ІІІ	цього	Положення:	Прийняття 
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 від-
сотків статутного капіталу

ІІ. Текст повідомлення
1.	Дата	прийняття	рiшення	про	розмiщення	цiнних	паперiв	на	суму,	що	

перевищує	25	вiдсоткiв	статутного	капiталу:	29.10.2018;
2.	Назва	органу,	що	прийняв	таке	рiшення:	загальнi	збори	акцiонерiв	

ПрАТ	«Нео	Вiта».	Протокол	б/н	вiд	29.10.2018;
3.	Вид	та	тип	цiнних	паперiв:	Облiгацiя	проста	iменна;
4.	Кiлькiсть	цiнних	паперiв:	1	295	700	шт.;
5.	Сума	цiнних	паперiв:	237	903	477,00	грн.;
6.	Порядок	здійснення	розміщення	(емісії):	самостійно,	без	укладення	

договору	з	андеррайтером;
7.	Рiшення	про	збiльшення	статутного	капiталу	акцiонерного	товари-

ства	шляхом	додаткового	випуску	акцiй		не	приймалося;
8.	Спiввiдношення	(у	вiдсотках)	загальної	номiнальної	вартостi	цiнних	

паперiв	(крiм	iнвестицiйнив	сертифiкатiв),	на	яку	вони	розмiщуються	до	
розмiру	 статутного	 капiталу	 емiтента	 на	 дату	 прийняття	 рiшення	 про	
розмiщення	цiнних	паперiв		15348,611%;

Спiввiдношення	(у	вiдсотках)	,	загальної	номiнальної	вартостi	цiнних	
паперiв	(крiм	iнвестицiйних	сертифiкатiв)	емiтента,	якi	знаходяться	в	обiгу,	
до	розмiру	статутного	капiталу	емiтента	на	дату	прийняття	цього	рiшення			
37108,817%;

9.	Iнформацiя	про	права,	якi	отримують	iнвестори	в	цiннi	папери,	що	
розмiщуються:	При	погашеннi	облiгацiй,	за	наявностi	чинного	Договору	про	
участь	у	будiвництвi	об’єкту	нерухомостi,	отримати	у	власнiсть	квартиру	
вiдповiдної	загальної	площi	згiдно	серiї	та	кiлькостi	облiгацiй.	Одна	облiгацiя	

серiї	BC	надає	право	на	отримання	0,01	(однiєї	сотої)	квадратного	метру	
загальної	 площi	 обраної	 квартири	 об‘єкту	 у	 житловому	 будинку	№005	
18	черги	будiвництва;	одна	облiгацiя	серiї	BD	надає	право	на	отримання	
0,01	(однiєї	сотої)	квадратного	метру	загальної	площi	обраної	квартири	у	
житловому	 будинку	№	 006	 19	 черги	 будiвництва	 об’єкту	 «Будiвництво	
житловоофiсного	та	торговельного	комплексу	з	вбудованоприбудованими	
примiщеннями	громадського,	соцiального	та	торгiвельного	призначення	з	
пiдземним	 та	 наземним	 паркiнгом	 на	 вул.	 Регенераторнiй,	 4,	
просп.	Возз‘єднання,	19,	вул.	Березневiй,	12	у	Днiпровському	районi	м.	Киє
ва».	Житловий	будинок	№	005	18	черги	будiвництва	та	№	006	19	черги	
будiвництва	знаходяться	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Березнева	12;

10.	Спосiб	оплати	цiнних	паперiв.	Якщо	оплата	здійснюється	активами,	
іншими,	ніж	грошові	кошти,	наводиться	їх	перелік:	Оплата	здiйснюється	
грошовими	коштами	на	рахунок	емiтента;	Оплата	активами,	 іншими	ніж	
грошові	кошти	не	передбачена.

11.	Мета	 розмiщення	цiнних	 паперiв,	 а	 також	напрям	використання	
отриманих	коштiв:	Фiнансовi	ресурси,	залученi	вiд	розмiщення	облiгацiй	
ПрАТ	 «НЕО	 ВIТА»,	 будуть	 спрямованi	 в	 повному	 обсязi	 (100%)	 для	
здiйснення	господарської	дiяльностi	Товариства	з	фiнансування	будiвництва	
житлових	будинкiв	№005	18	черги	будiвництва	та	№006	19	черги	будiвництва	
об‘єкту	 «Будiвництво	 житловоофiсного	 та	 торговельного	 комплексу	 з	
вбудованоприбудованими	примiщеннями	громадського,	соцiального	та	
торгiвельного	 призначення	 з	 пiдземним	 та	 наземним	 паркiнгом	 на	
вул.	 Регенераторнiй,	 4	 просп.	 Возз‘єднання,19,	 вул.	 Березневiй,12	 у	
Днiпровському	 районi	 м.	 Києва»,	 якi	 знаходяться	 за	 адресою:	м.	 Київ,	
вул.	Березнева	12,	вiдповiдно	до	умов	емiсiї.	

Загальна	 новозбудована	 кiлькiсть	 квадратних	 метрiв	 складає	
12	957,00	кв.	м.	загальної	площi	квартир,	а	саме	по	будинках:	6067,0	кв.м.	
у	будинку	№005	18	черги	будiвництва,	6890,0	кв.м.	у	будинку	№006	19	чер-
ги	будiвництва.	

12.	Рiшення	про	розмiщення	цiнних	паперiв	було	прийнято	загальними	
зборами	акцiонерiв	товариства.	

13.	Iнформацiя	щодо	можливостi	конвертацiї	цiнних	паперiв:	конвертацiя	
не	передачена;

14.	Iнша	суттєва	iнформацiя	вiдповiдно	до	проспекту	емiсiї:	вiдсутня.
ІІІ. Підпис

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

Генеральний директор ПрАТ «Нео Віта» __________ Ю. Л. Вальчук
 (підпис)

30 жовтня 2018

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «НЕо ВІТА»

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

1. Загальні відомості
1.1 Повне	найменування	емітента:	ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «НАУКоВо-ВИРоБНИчЕ оБ'єд-
НАННЯ «КИїВСЬКИй ЗАВод АВТомАТИКИ»

1.2 Ідентифікаційний	код	юридичної	особи:	14309356;	1.3 Місцезнахо-
дження:	04116,	м.	Київ,	вул.	Старокиївська,	10;	1.4 Міжміський	код,	телефон	
та	факс:	(044)	2366275;	1.5 Електронна	поштова	адреса:	kza@kza.com.ua;	
1.6 Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації:	http://kza.com.ua;	1.7 Вид	особливої	 ін-
формації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента

2. Текст повідомлення
Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента.	Зміни	відбулися	за	

рішенням	Наглядової	ради	Товариства	(Протокол	№84	від	30.10.2018р.).
2.1.	Дубас	Галина	Петрівна	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	нада-

но)	припинено	повноваження	члена	Правління.	Рішення	прийнято	Наглядовою	
радою	Товариства	(Протокол	№84	від	30.10.2018р).	Непогашеної	судимості	за	

корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Перебувала	на	посаді	8	років.	Розмір	
пакету	акцій,	якою	володіє	особа	в	статутному	капіталі	емітента	0,0019%.

2.2.	Василенко	Олександр	Васильович	(згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них	не	надано)	обрано	членом	Правління.	Рішення	прийнято	Наглядовою	ра-
дою	Товариства	(Протокол	№84	від	30.10.2018р).	Непогашеної	судимості	з	ко-
рисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Розмір	пакету	акцій,	якою	володіє	особа	в	
статутному	капіталі	емітента	0%.	Строк,	на	який	призначено:	безстроково.	Інші	
посади,	які	обіймала	ця	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	з	05.2014р.	–	
07.2018р.	радник	заступника	Генерального	директора	ДК	«Укроборонпром»;	з	
07.2018р.	по	теперішній	час	–	радник	Голови	Правління	з	безпеки	товариства	
ПАТ	«НВО	«Київський	завод	автоматики».

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

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

3.2 Голова Правління мляров Сергій Прокопович
(найменування	посади)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)
 м.П.  30.10.2018p.
  (дата)	
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Шановні акціонери!
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на 

Рибальському»
(далі	–	Товариство)

•	Повне найменування та місцезнаходження товариства: ПРИВАТ-
НЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗАВод «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКо-
мУ»;	04176,	м.		Київ,	вул.	Електриків,	26.

•	дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 10 груд-
ня 2018 р. о 13.00 годині	за	адресою	м. Київ, вул. Електриків, 26, буди-
нок Культури, актова зала № 1.

•	час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загаль-
них зборах: з	11.30	до	12.50	в	день	та	за	місцем	проведення	загальних	
зборів.

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

станом	на	24:00	годину	за	3	(три)	робочих	дні	до	дня	проведення	за-
гальних	зборів	акціонерів,	тобто	на	24:00	годину	05	грудня	2018 року.

•	Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: https://zkr.com.ua

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1.	 Розгляд	 питання	 про	 обрання	 Лічильної	 комісії	 загальних	 зборів	

акціо	нерів.
2.	Прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	загальних	зборів.	
3.	Визначення	порядку	та	способу	засвідчення	бюлетенів	для	голосу-

вання.
4.	Розгляд	питання	про	припинення	повноважень	членів	Наглядової	

ради	Товариства.	
5.	Розгляд	питання	про	обрання	членів	Наглядової	ради	Товариства.
•	Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
Ознайомитись	з	матеріалами	(документами),	необхідними	для	прийнят-

тя	рішень	з	питань	порядку	денного	позачергових	загальних	зборів	акціоне-
рів	Товариства,	акціонери	можуть	за	місцезнаходженням	Товариства	за	
адресою:	м.	Київ,	вул.	Електриків,	26,	приймальна	Правління	(кімната	№	1)	
щоденно	у	робочі	дні	з	1000	до	1300,	а	в	день	проведення	р	позачергових	
загальних	зборів	за	місцем	їх	проведення	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Елек-
триків,	26,	будинок	Культури,	актова	зала	№	1.

Пропозиції	до	порядку	денного	позачергових	загальних	зборів	подають-
ся	акціонерами	в	письмовому	вигляді	у	відповідності	до	вимог	ст.	38	Закону	
України	«Про	акціонерні	товариства».

Особа	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документа-
ми:	Головко	І.	І.	

Для	участі	у	позачергових	загальних	зборах	акціонерів	Товариства	при	
собі	необхідно	мати:

•	Паспорт	або	документ,	що	його	заміняє;
•	Представникам	акціонерів	та	юридичним	особам	–	доручення,	оформ-

лене	згідно	з	чинним	законодавством	України	та	документ,	що	посвідчує	
особу	представника.

За	інформацією	та	довідками	звертатися	за	телефоном:	4251000	
Права акціонера:
Акціонер	має	право	отримувать	письмові	відповіді	на	письмові	запитан-

ня	акціонерів	щодо	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	загаль-
них	зборів	та	порядку	денного	загальних	зборів	до	дати	проведення	загаль-
них	зборів.

Кожний	акціонер	має	право	ознайомитися	з	проектом	договору	про	ви-
куп	товариством	акцій	відповідно	до	порядку,	у	разі	якщо	порядок	денний	
загальних	зборів	передбачає	голосування	з	таких	питань:

1)	злиття,	приєднання,	поділ,	перетворення,	виділ,	зміну	типу	товари-
ства;

2)	надання	згоди	на	вчинення	товариством	значних	правочинів;
21)	надання	згоди	на	вчинення	товариством	правочину,	щодо	якого	є	

заінтересованість;
3)	зміну	розміру	статутного	капіталу;
4)	відмову	від	використання	переважного	права	акціонера	на	придбан-

ня	акцій	додаткової	емісії	у	процесі	їх	розміщення.
Кожний	акціонер	має	право	внести	пропозиції	щодо	питань,	включе-

них	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	товари-
ства,	а	також	щодо	нових	кандидатів	до	складу	органів	товариства,	
кількість	яких	не	може	перевищувати	кількісного	складу	кожного	з	орга-
нів.

Пропозиції	вносяться	не	пізніше	ніж	за	20	днів	до	дати	проведення	за-
гальних	зборів	акціонерного	товариства,	а	щодо	кандидатів	до	складу	ор-
ганів	товариства	–	не	пізніше	ніж	за	сім	днів	до	дати	проведення	загальних	

зборів.	Пропозиції	щодо	включення	нових	питань	до	проекту	порядку	ден-
ного	повинні	містити	відповідні	проекти	рішень	з	цих	питань.	Пропозиції	
щодо	кандидатів	у	члени	наглядової	ради	акціонерного	товариства	мають	
містити	інформацію	про	те,	чи	є	запропонований	кандидат	представником	
акціонера	(акціонерів),	або	про	те,	що	кандидат	пропонується	на	посаду	
члена	наглядової	ради	–	незалежного	директора.

Пропозиція	до	проекту	порядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	
товариства	подається	в	письмовій	формі	із	зазначенням	прізвища	(найме-
нування)	акціонера,	який	її	вносить,	кількості,	типу	та/або	класу	належних	
йому	акцій,	змісту	пропозиції	до	питання	та/або	проекту	рішення,	а	також	
кількості,	типу	та/або	класу	акцій,	що	належать	кандидату,	який	пропону-
ється	цим	акціонером	до	складу	органів	товариства.

Пропозиції	акціонерів	(акціонера),	які	сукупно	є	власниками	5	або	біль-
ше	відсотків	голосуючих	акцій,	підлягають	обов’язковому	включенню	до	
проекту	порядку	денного	загальних	зборів.	У	такому	разі	рішення	наглядо-
вої	ради	про	включення	питання	до	проекту	порядку	денного	не	вимагаєть-
ся,	а	пропозиція	вважається	включеною	до	проекту	порядку	денного,	при	
умові	дотримання	акціонером	строків	подання	та	при	умові	надання	повно-
ти	інформації	зазначеної	вище.

У	разі	недотримання	акціонерами	(акціонером),	які	сукупно	є	власника-
ми	5	або	більше	відсотків	голосуючих	акцій	вищевказаних	вимог,	Наглядо-
ва	рада	товариства	повноважна	пийняти	Рішення	про	відмову	включити	
такі	пропозиції	до	порядку	денного	зборів.

Рішення	про	відмову	у	включенні	до	проекту	порядку	денного	загальних	
зборів	акціонерного	товариства	пропозицій	акціонерів	(акціонера),	яким	
належать	менше	5	відсотків	голосуючих	акцій,	може	бути	прийнято	,	при	
умові	недотримання	акціонером	строків	подання	та	при	умові	надання	по-
вноти	інформації	зазначеної	вище,	у	разі	неподання	акціонерами	жодного	
проекту	рішення	із	запропонованих	ними	питань	порядку	денного	та	з	ін-
ших	підстав,	визначених	статутом	товариства	та	положенням	про	загальні	
збори	товариства.

Мотивоване	рішення	про	відмову	у	включенні	пропозиції	до	проекту	по-
рядку	денного	загальних	зборів	акціонерного	товариства	надсилається	на-
глядовою	радою	акціонеру	протягом	трьох	днів	з	моменту	його	прийняття.

Оскарження	акціонером	рішення	товариства	про	відмову	у	включенні	
його	пропозицій	до	проекту	порядку	денного	до	суду	не	зупиняє	проведен-
ня	загальних	зборів.	Суд	за	результатами	розгляду	справи	може	постано-
вити	рішення	про	зобов’язання	товариства	провести	загальні	збори	з	пи-
тання,	у	включенні	якого	до	проекту	порядку	денного	було	безпідставно	
відмовлено	акціонеру.

Акціонер	має	право	приймати	участь	у	зборах	акціонерів	через	свого	
представника.

Представником	акціонера	–	фізичної	чи	юридичної	особи	на	Загальних	
зборах	Товариства	може	бути	інша	фізична	особа	або	уповноважена	особа	
юридичної	особи.

Акціонер	має	право	призначити	свого	представника	постійно	або	на	
певний	строк.	Акціонер	має	право	у	будьякий	момент	замінити	свого	пред-
ставника,	повідомивши	про	це	Правління	Товариства.	Повідомлення	акціо-
нером	відповідного	органу	товариства	про	призначення,	заміну	або	відкли-
кання	 свого	 представника	 може	 здійснюватися	 за	 допомогою	 засобів	
електронного	зв’язку	відповідно	до	законодавства	про	електронний	доку-
ментообіг.	

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах,	вида-
на	фізичною	особою,	посвідчується	нотаріусом	або	іншими	посадовими	
особами,	які	вчиняють	нотаріальні	дії,	а	також	може	посвідчуватися	депо-
зитарною	установою	у	встановленому	чинним	законодавством	України	по-
рядку.	Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	загальних	зборах	від	
імені	юридичної	особи	видається	її	органом	або	іншою	особою,	уповнова-
женою	на	це	її	установчими	документами

Довіреність	на	право	участі	та	голосування	на	Загальних	зборах	має	
містити	завдання	щодо	голосування,	тобто	перелік	питань,	порядку	денно-
го	Загальних	зборів	із	зазначенням	того,	як	і	за	яке	(проти	якого)	рішення	
потрібно	проголосувати.	Під	час	голосування	на	Загальних	зборах	пред-
ставник	повинен	голосувати	саме	так,	як	передбачено	завданням	щодо	го-
лосування.	Якщо	довіреність	не	містить	завдання	щодо	голосування,	пред-
ставник	 вирішує	 всі	 питання	 щодо	 голосування	 на	 Загальних	 зборах	
акціонерів	на	свій	розсуд.

Акціонер	має	право	видати	довіреність	на	право	участі	та	голосування	
на	Загальних	зборах	декільком	своїм	представникам.

Акціонер	має	право	у	будьякий	час	відкликати	чи	замінити	свого	пред-
ставника	на	Загальних	зборах.

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

Наглядова рада 
ПРИВАТНоГо АКцІоНЕРНоГо ТоВАРИСТВА  

«ЗАВод «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКомУ»

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«ЗАВод «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКомУ»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери,  

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИ-
СТВО	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»

2.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи:	31841413
3.	Місцезнаходження:	03110	м.	Київ	вул.	Солом'янська,	буд.	11
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	4903377	(044)	4903377
5.	Електронна	поштова	адреса:	Denis.Telcharov@glusco.swiss
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	31841413.smida.gov.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення 
Позачерговими	Загальними	зборами	акціонерів	ПРИВАТНОГО	АКЦІО-

НЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	(на-
далі	–	ПРАТ	«АТТ»)	(Протокол	№29/10/18	від	29	жовтня	2018	року)	29	жовт
ня	2018	року	припинено	повноваження	Виконуючої	обов`язки	Генерального	
директора	ПРАТ	«АТТ»	Андрієвської	Надії	Василівни	(особа	не	дала	згоди	
на	розкриття	паспортних	даних)	у	зв'язку	із	заявою	про	звільнення	за	влас-
ним	бажанням.	Андрієвська	Надія	Василівна	не	володіє	часткою	у	статут-
ному	капіталі	емітента	(0%),	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	поса-
дові	злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	ця	особа	перебувала	на	посаді:	
з	22.07.2016	року.	

Позачерговими	Загальними	зборами	акціонерів	ПРАТ	«АТТ»	(Протокол	
№29/10/18	від	29	жовтня	2018	року)	29	жовтня	2018	року,	у	зв`язку	з	прий
нятим	рішенням	про	припинення	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИ-
СТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	шляхом	його	перетворен-
ня	у	ТОВАРИСТВО	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	
ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	та	прийняттям	рішення	про	створення	Комісії	
з	припинення	ПРАТ	«АТТ»:

	Обрано	Голову	Комісії	з	припинення	ПРАТ	«АТТ»		Шишова	Олексія	
Анатолійовича	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	не	
володіє	часткою	у	статутному	капіталі	емітента	(0%),	непогашеної	суди-
мості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Обраний	до	моменту	дер-

жавної	реєстрації	припинення	ПРАТ	«АТТ».	Інші	посади,	які	обіймала	ця	
особа	протягом	останніх	п'яти	років:	керівник	групи	обліку	матеріально
виробничих	витрат	відділу	з	обліку	активів	управління	з	обліку	в	ТОВ	«РН	
БізнессервісУкраїна»;	головний	фахівець	Відділу	бухгалтерського	обліку	
Департаменту	 бухгалтерського	 та	 податкового	 обліку	 в	 ТОВ	 «ГЛУСКО	
УКРАЇНА».

	Обрано	Члена	Комісії	з	припинення	ПРАТ	«АТТ»	–	Андрієвську	Надію	
Василівну	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	не	воло-
діє	часткою	у	статутному	капіталі	емітента	(0%),	непогашеної	судимості	за	
корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Обрана	до	моменту	державної	ре-
єстрації	припинення	ПРАТ	«АТТ».	Інші	посади,	які	обіймала	ця	особа	про-
тягом	останніх	п'яти	років:	представник	з	медичних	питань	в	Представни-
цтві	«Мілі	Хелскере	ЛТД	Великобританія»;	провідний	фахівець	відділу	
розрахунків	з	персоналом	управління	з	обліку,	провідний	фахівець	відділу	
калькуляції	 собівартості	 та	 звітності	 управління	 з	 обліку	 в	 ТОВ	 «РН	
БізнессервісУкраїна»,	 Виконуюча	 обов`язки	 Генерального	 директора	
ПРАТ	«АТТ».	

	Обрано	Члена	Комісії	з	припинення	ПРАТ	«АТТ»	–	Вяткіну	Олену	Ві-
таліївну	(особа	не	дала	згоди	на	розкриття	паспортних	даних),	не	володіє	
часткою	у	статутному	капіталі	емітента	(0%),	непогашеної	судимості	за	ко-
рисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Обрана	до	моменту	державної	реє-
страції	припинення	ПРАТ	«АТТ».	Інші	посади,	які	обіймала	ця	особа	про-
тягом	 останніх	 п'яти	 років:	 менеджер	 по	 взаємодії	 з	 клієнтом	 Відділу	
взаємодії	з	клієнтами	в	ТОВ	«РН	БізнессервісУкраїна»;	головний	фахівець	
Відділу	бухгалтерського	обліку	Департаменту	бухгалтерського	та	податко-
вого	обліку	в	ТОВ	«ГЛУСКО	УКРАЇНА»	.	

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

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

2.
Голова	Комісії	з	припинення Шишов	Олексій	Анатолійович

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	

(дата)	

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«АГЕНТСТВо ТРЕТЬоГо ТИСЯчоЛІТТЯ»

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

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

СТВО	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»
2.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи:	31841413
3.	Місцезнаходження:	03110	м.	Київ	вул.	Солом`янська,	буд.	11
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	4903377	(044)	4903377
5.	Електронна	поштова	адреса:	Denis.Telcharov@glusco.swiss
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	31841413.smida.gov.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Припинення	емітента	шляхом	злиття,	при-

єднання,	поділу,	перетворення	або	банкрутства	за	рішенням	вищого	органу	
емітента	або	суду

II. Текст повідомлення 
Позачерговими	загальними	зборами	акціонерів	ПРИВАТНОГО	АКЦІО-

НЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	
«АГЕНТСТВО	 ТРЕТЬОГО	 ТИСЯЧОЛІТТЯ»,	 які	 відбулися	 29	 жовтня	
2018	року	(Протокол	№29/10/18	від	29.10.2018	р.),	було	прийнято	рішення	
щодо	припинення	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«АГЕНТ-
СТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	шляхом	перетворення	в	ТОВАРИСТВО	
З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧО-
ЛІТТЯ».

Результати	голосування:	«За»	–	90	740	голосів	(100	%	голосів	від	загальної	
кількості	голосуючих	акцій	акціонерів,	що	беруть	участь	у	голосуванні	та	є	влас-
никами	голосуючих	акцій),	«Проти»	–	0	голосів,	«Утримався»		–	0	голосів.

Причини	прийняття	рішення	про	припинення	шляхом	перетворення:	
економічна	 недоцільність	 подальшого	 функціонування	 організаційно
правової	форми	–	акціонерне	товариство.

При	 перетворенні	 ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	всі	його	майнові	і	немайнові	пра-
ва,	грошові	кошти,	зобов’язання	та	інші	права	та	обов’язки	переходять	до	
його	правонаступника	–	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	відповідно	до	передаваль-
ного	акту,	що	буде	складений	після	спливу	строку	заявлення	вимог	кредито-
рами	 Товариства.	 Статутний	 капітал	 ТОВАРИСТВА	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»»	дорівню-

ватиме	розміру	статутного	капіталу	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВА-
РИСТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»,	розмір	якого	становить	
18	148	000,00	(вісімнадцять	мільйонів	сто	сорок	вісім	тисяч	гривень	00	копі-
йок)	гривень.	

ПРИВАТНЕ	АКЦІОНЕРНЕ	ТОВАРИСТВО	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИ-
СЯЧОЛІТТЯ»	здійснює	обмін	акцій	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИ-
СТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	на	частки	у	статутному	ка-
піталі	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	
ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ,	що	створюється	внаслідок	перетворення.	

Акції	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕ-
ТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	конвертуються	у	частки	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕ-
НОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»		
правонаступника	 ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»,	та	розподіляються	серед	його	
учасників.	Розподіл	часток	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	відбувається	із	збере-
женням	співвідношення	кількості	акцій,	що	було	між	акціонерами	у	статут-
ному	капіталі	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«АГЕНТСТВО	
ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»,	що	перетворюється.

Коефіцієнт	конвертації:	1:1	(одна	акція	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТО-
ВАРИСТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	обмінюється	на	одну	
частку	у	статутному	капіталі	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»).	Номінальна	вартість	од-
нієї	 простої	 іменної	 акції	 ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	
«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ	згідно	статуту	становить	200,00	грн.	
(двісті	гривень	00	копійок)	та	відповідає	вартості	однієї	частки	у	статутному	
капіталі	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	
ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	–	правонаступника	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНО-
ГО	ТОВАРИСТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ,	що	буде	створене	
в	процесі	перетворення.	Таким	чином,	одна	частка	у	статутному	капіталі	ТОВА-
РИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	
ТИСЯЧОЛІТТЯ»	буде	становити	200,00	грн.	(двісті	гривень	00	копійок).	

Вартість	частки	учасника	у	статутному	капіталі	ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕ-
ЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	–	правонаступника	ПРИВАТНОГО	АКЦІО-
НЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	пови-
нна	 дорівнювати	 номінальній	 вартості	 всіх	 акцій	 ПРИВАТНОГО	
АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»,	

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АГЕНТСТВо ТРЕТЬоГо ТИСЯчоЛІТТЯ»
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які	належали	акціонеру	на	дату	затвердження	установчих	документів	ТО-
ВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕ-
ТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	–	правонаступника	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНО-
ГО	ТОВАРИСТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ».

При	цьому,	розмір	частки	(у	відсотках	до	статутного	капіталу)	учасника	
ТОВАРИСТВА	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	«АГЕНТСТВО	ТРЕ-
ТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ»	буде	дорівнювати	розміру	частки	(у	відсотках)	ак-
ціонера	у	статутному	капіталі	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИ-
СТВА	«АГЕНТСТВО	ТРЕТЬОГО	ТИСЯЧОЛІТТЯ».

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

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

2.
Голова	Комісії	з	припинення Шишов	Олексій	Анатолійович

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	

(дата)	

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПоВІдомЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації 

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

1.	Повне	найменування	емітента: ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «моСТоБУдІВНЕ УПРАВЛІННЯ-3»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	03449887
3.	Місцезнаходження:	02091,	м.	Київ,	вул.	Тростянецька,	будинок	5Б,	

квартира	88
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	+380442593969
5.	Електронна	поштова	адреса:	ZATMBU3@ua.fm
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://mbu3.com.ua/
7.	Вид	особливої	 інформації:	Відомості	про	зміну	акціонерів,	яким	на-

лежать	голосуючі	акції,	розмір	пакета	яких	стає	більшим,	меншим	або	рів-
ним	пороговому	значенню	пакета	акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Iнформацiя	 розкривається	 у	 вiдповiдностi	 до	 вимоги	 п.4	Роздiлу	ХI	

дiючої	редакцiї	Положення	про	розкриття	iнформацiї	емiтентами	цiнних	
паперiв,	затвердженого	Рiшенням	НКЦПФР	вiд	03.12.2013р.	№2826.

Дата	отримання	емiтентом	iнформацiї	вiд	Центрального	депозитарiю	
цiнних	паперiв:	30.10.2018р.

Частка	 акцiонера	 Крюка	 Сергiя	 Вiкторовича	 (реєстрацiйний	 номер	
облiкової	картки	платника	податкiв	2075503495,	адреса	реєстрацiї:	02091,	
м.	Київ,	вул.	Тростянецька,	будинок	5Б,	квартира	88)	у	загальнiй	кiлькостi	
акцiй	змiнилася	з	95,904995	%	до	100,00%,	у	тому	числi	частка	у	загальнiй	
кiлькостi	голосуючих	акцiй	змiнилася	з	95,904995	%	до	100,00%.

Набуття	 прав	 власностi	 на	 пакет	 акцiй	 вiдбулось	 прямо,	 внаслiдок	
обов’язкового	безпосереднього	продажу	акцiй	Товариства	на	вимогу	осо-
би,	яка	є	власником	домiнуючого	контрольного	пакета	акцiй,	вiдповiдно	до	
ст.	652	Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади:	
Директор	

 _________ 
(підпис)

Крюк	С.В.
31.10.2018	р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента	 /	
I.  Загальні відомості /	1.	Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ 
АКцIоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «АВТ БАВАРIЯ-
дНIПРоПЕТРоВСЬК»	(надалі	Емітент)	/	2.	Код	юридичної	особи:	
25007606	/	3.	Місцезнаходження:	49041,	мiсто	Днiпро,	вулиця	Панiкахи,	5	/	
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(056)7449922;	7449904	/	5.	Електро-
нна	поштова	адреса:	ipekurina@bmw.dp.ua	/	6.	Сайт:	http://www.bmw.dp.ua	/	
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента	/	II. Текст повідомлення	/	Рiшенням	акцiонера	вiд	29.10.2018	при-
пинено	повноваження	Члена	наглядової	ради	Iванець	Iрини	Iванiвні	(акція-
ми	емітента	не	володіє),	у	зв’язку	з	волевиявленням	власника	емiтента	
замiнити	посадову	особу.	I.I.	Iванець	перебувала	на	посадi		3	роки,	суди-
мостей	 	 немає.	 На	 розкриття	 паспортних	 даних	 –	 не	 надано	 згоди.	 /	
Рiшеннями	 акцiонера	 та	 наглядової	 ради	 вiд	 29.10.2018	 переобрано	
термiном	на	3	роки	Голову	наглядової	ради	Тимофєєва	Олександра	Бори-
совича	(акціями	емітента	не	володіє),	у	зв’язку	з	волевиявленням	власника	
товариства.	О.Б.	Тимофєєв	–	є	представником	єдиного	акцiонера	(ЄДРПОУ:	
23730020),	судимостей	–	немає,	протягом	останніх	5	рокiв	обiймав	посаду	
Голови	наглядової	ради	Емiтента.	Паспортнi	даннi:	СН	830785,	виданий	
02.06.1998	 Московським	 РУ	 ГУ	 МВС	 України	 в	 м.	 Києвi.	 /	 Рiшеннями	
акцiонера	вiд	29.10.2018	переобрано	термiном	на	3	роки	Чорного	Iгоря	Во-
лодимировича	(акціями	емітента	не	володіє),	у	зв’язку	з	волевиявленням	
власника	товариства.	 I.В.	Чорний	–	є	представником	єдиного	акцiонера	
(ЄДРПОУ:	 23730020),	 судимостей	 –	 немає,	 протягом	 останніх	 5	 рокiв	
обiймав	 посаду	 Члена	 наглядової	 ради	 Емiтента.	 Паспортнi	 даннi:	 СО	
845066,	виданий	06.12.2001	Деснянським	РУ	ГУ	МВС	України	у	м.	Києвi.	/	
Рiшенням	акцiонера	вiд	29.10.2018	обрано	термiном	на	3	роки,	як	Члена	
наглядової	ради	Нестерову	Оксану	Миколаївну	(акціями	емітента	не	воло-

діє),	у	зв’язку	з	волевиявленням	власника	товариства.	О.М.	Нестерова	–	є	
представником	єдиного	акцiонера	(ЄДРПОУ:	23730020),	судимостей	–	не-
має,	протягом	останнiх	5	рокiв	обiймала	посаду	Начальника	вiддiлу	кадрiв	
Товариства	з	обмеженою	вiдповiдальнiстю	з	іноземними	інвестиціями	«АВТ	
Баварiя».	Паспортнi	даннi:	СН	536106,	виданий	07.10.1997	Днiпровським	
РУ	ГУ	МВС	України	в	м.	Києвi.	/	Рiшенням	Наглядової	ради	вiд	29.10.2018	
припинено	повноваження	Генерального	директора	Балакiрєва	Бориса	Пав-
ловича	(акціями	емітента	не	володіє),	за	угодою	сторiн	(п.	1	ст.	36	КЗпП).	
Б.П.	Балакiрєв	перебував	на	посадi		з	10.09.2014,	судимостей		немає.	На	
розкриття	паспортних	даних	–	не	надано	згоди.	/	Обрано	на	посаду	Рiшенням	
Наглядової	ради	вiд	29.10.2018		Генерального	директора	Грома	Андрiя	
Вiкторовича	(акціями	емітента	не	володіє),	до	переобрання.	Пiдстава:	заява	
А.В.	 Грома	 вiд	 24.10.2018.	 Протягом	 останнiх	 5	 рокiв	 обiймав	 посаду	
Керiвника	ТОВ	«БогданАвто	Донецьк».	Паспортнi	даннi:	ВА	003191	вида-
ний	15.06.1995	Ленiнським	РВ	УМВС	України	у	м.	Донецьку.	Судимостей	–	
немає.	 /	 Рiшенням	 акцiонера	 вiд	 29.10.2018	 припинено	 повноваження	
Ревiзора	Iванчихiної	Iрини	Борисiвни	(акціями	емітента	не	володіє),	у	зв’язку	
з	волевиявленням	власника	емiтента	замiнити	посадову	особу.	I.Б.	Iванчихiна	
перебувала	на	посадi		5	рокiв,	судимостей		немає.	На	розкриття	паспорт-
них	даних	–	не	надано	згоди.	/	Рiшенням	акцiонера	вiд	29.10.2018	обрано	
термiном	на	5	рокiв	Ревізора	Борисову	Тетяну	Вiкторiвну,	у	зв’язку	з	волеви-
явленням	власника	товариства.	Т.В.	Борисова	протягом	останнiх	5	рокiв	
обiймала	 посаду	 Головного	 бухгалтера	 Товариства	 з	 обмеженою	
вiдповiдальнiстю	з	iноземними	iнвестицiями	«АВТ	Баварiя».	Судимостей	–	
немає.	Паспортнi	даннi:	СН	508059	виданий	27.07.2018	Радянським	РУ	ГУ	
МВС	України	у	м.	Києвi.	/	III. Підпис	/	1.	Особа,	зазначена	нижче,	підтвер-
джує	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	
вона	несе	відповідальність	згідно	із	законодавством.	2.	Генеральний	дирек-
тор	Б.П.	Балакiрєв	/	М.П.	/	(підпис)	/	29.10.2018.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента, що 
складається з однієї особи.

І. Загальні відомості. 
1.Повне	найменування	емітента:	ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «АГРоКомПЛЕКС ХмІЛЬНИКПРо-
дУКТ»; 2.	Код	за	ЄДРПОУ:	35797976;	3.	Місцезнаходження:	22000,	Ві-
нницька	область,	м.Хмільник,	вул.	Північна	44;	4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс:	04338	22609;	5.	Електронна	поштова	адреса:	par@35797976.pat.ua;	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації:	http://	www.35797976.pat.ua;	7.	Вид	осо-
бливої	інформації:	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення: Акціонер	Юхниця	Євген	Леонідович,	який	во-
лодіє	простими	іменними	акціями	у	кількості	43	834	548,	що	складає	100%	
статутного	капіталу	Товариства,	прийняв	одноосібне	рішення	від	30.10.2018	
року	№4/2018,	відповідно	до	якого,	достроково	припинено повноважен-
ня:	Голови	Наглядової	ради	Мироненка	Дмитра	Олександровича,	паспорт	
серія	СО	№754979,	виданий	Подiльським	РУ	ГУ	МВС	України	у	м.	Києвi	
16.11.2001	року,	на	посаді	був	сім	місяців,	розмiр	пакета	акцiй	в	статутному	
капiталi	Товариства	(у	вiдсотках	)	–	0,00%;	члена	Наглядової	ради	Редька	
Олександра	Степановича,	паспорт	серія	СН	№636547,	виданий	Ленінград-
ським	РУ	ГУ	МВС	України	в	м.	Києві	23.10.1997	року,	на	посаді	був	сім	міся-
ців,	розмiр	пакета	акцiй	в	статутному	капiталi	Товариства	(у	вiдсотках	)	–	
0,00%;	члена	Наглядової	ради	Пророченко	Олени	Володимирівни,	паспорт	
серія	СК	№	259041,	виданий	Вишнівським	МВМГУ	МВС	України	в	Київській	
області	05.07.1996	року,	на	посаді	була	сім	місяців,	розмiр	пакета	акцiй	в	
статутному	капiталi	Товариства	(у	вiдсотках	)	–	0,00%.

На	підставі	одноосібного	рішення	від	30.10.2018	року	№4/2018	акціоне-
ра	Юхниці	Євгена	Леонідовича,	який	володіє	простими	іменними	акціями	у	

кількості	43	834	548,	що	складає	100%	статутного	капіталу	Товариства,	та	
рішення	Наглядової	ради	від	30.10.2018	року	щодо	обрання	голови	Нагля-
дової	ради,	обрано	строком	на	три	роки:	Голову	Наглядової	ради	Миро-
ненка	 Дмитра	 Олександровича,	 паспорт	 серія	 СО	№754979,	 виданий	
Подiльським	 РУ	 ГУ	МВС	 України	 у	 м.	 Києвi	 16.11.2001	 року,	 протягом	
останнiх	5	рокiв	займав	посади:	водiй	автотранспортних	засобів	в	ТОВ	«РГ	
«Все	про	бухгалтерський	облiк»,	Голова	Наглядової	ради	ПрАТ	«Агрокомп-
лекс	Хмільникпродукт»,	акціями	Товариства	не	володіє,	є	представником	
акціонера	Юхниці	Євгена	Леонідовича,	який	володіє	100%	статутного	капі-
талу	Товариства;	члена	Наглядової	ради	Чичико	Євгенія	Григоровича,	пас-
порт	серія	НК	№	836766,	виданий	Бобровицьким	РВ	УМВС	України	в	Чер-
нігівській	області	01.09.2000	року,	протягом	останнiх	5	рокiв	займав	посади:	
апаратник	ТОВ	«Далівер	лтд»,	водій	автотранспортних	засобів	ТОВ	«Ре-
дакція	газети	«Все	про	бухгалтерський	облік»,	акціями	Товариства	не	воло-
діє,	є	представником	акціонера	Юхниці	Євгена	Леонідовича,	який	володіє	
100%	статутного	капіталу	Товариства;	члена	Наглядової	ради	Святненко	
Андрія	Володиморовича,	паспорт	серія	СН	№	826406,	виданий	Поділь-
ським	РУ	ГУ	МВС	України	в	місті	Києві	28.05.1998року.	Протягом	останніх	
5	років	займав	посаду	інженера	з	комп’ютерних	систем	комп’ютерного	від-
ділу	ТОВ	«Редакція	газети	«Все	про	бухгалтерський	облік»,	акціями	Това-
риства	не	володіє,	є	представником	акціонера	Юхниці	Євгена	Леонідовича,	
який	володіє	100%	статутного	капіталу	Товариства.

Посадові	особи	непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочи-
ни	не	мають.	

ІІІ. Підпис.	1.Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інфор-
мації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідаль-
ність	згідно	із	законодавством.

2.	Найменування	посади:	директор Россада олександр Васильович 
31.10.2018	року

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

I. Загальні відомості 
1.	Повне	найменування	емітента:	ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ЛЕБЕдИНСЬКЕ ХЛІБоПРИймАЛЬ-
НЕ ПІдПРИємСТВо»

2.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи:	00955986;	3.	Місцезнаходжен-
ня:	42200	Сумська	область,	місто	Лебедин,	вулиця	Залізнична,	будинок	46;	
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:(05445)	21356	(05445)	22585

5.	Електронна	поштова	адреса:	lebedin@usilos.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	https://usilos.com/lebedynhpp/
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 
31.10.2018	р.	наглядовою	радою	Товариства	прийнято	рішення	укласти	із	

Тремпольцем	Олександром	Івановичем	трудовий	контракт	на	виконання	функ-
цій	голови	правління	Товариства	на	новий	строк,	а	саме:	з	02.11.2018	р.	до	
02.11.2019	р.	включно.	Рішення	оформлене	протоколом	позачергового	засідан-
ня	наглядової	ради	№3110/2018	від	31.10.2018	р.	Рішення	прийнято	у	зв’язку	із	
тим,	що	01.11.2018	р.	спливає	дія	трудового	контракту,	укладеного	із	Тремполь-
цем	О.І.	на	виконання	функцій	голови	правління	Товариства.	Посадова	особа	не	
володiє	акціями	Товариства,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	немає.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	посадовою	особою	не	
надано.	Строк,	на	який	призначено	посадову	особу:	до	02.11.	2019	р.	включно.	
Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п’яти	років:	директор.

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

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

2.
Голова	правління Тремполець	О.І.

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1.	Повне	найменування	емітента	АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БАНК 
АВАНГАРд»

2.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи	38690683
3.	Місцезнаходження	04116 м. Київ вул. Шолуденка, б. 3
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	(044) 222-01-10 (044) 222-01-10
5.	Електронна	поштова	адреса	info@avgd.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	 для	 розкриття	 інформації	 http://www.avgd.ua/pro-bank/
informatsiya-pro-emitenta

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

Рішенням	Голови	Правління	(Наказ	№19К	від	30.10.2018р.)	покладено	
виконання	обов’язків	Головного	бухгалтера	на	Гальчевську	Людмилу	Дми-
трівну	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано).	Строк,	на	який	
призначено	особу:	не	визначено.	Часткою	в	статутному	капіталі	Банку	не	
володіє.	Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	
Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п'яти	років:	01.08.2013		

21.09.2018		АТ	«МІЖНАРОДНИЙ	ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	БАНК»,	Начальник	від-
ділу	статистичної	звітності	управління	бухгалтерського	обліку.	24.09.2018		
теперішній	час		АТ	«БАНК	АВАНГАРД»,	Заступник	Головного	бухгалтера	
(виконуючий	обов'язки	Головного	бухгалтера	з	30.10.2018р.).	Посадова	
особа	набула	повноважень	у	зв'язку	із	погодженням	Національним	банком	
України	Гальчевської	Л.Д.	на	посаду	Заступника	Головного	бухгалтера.

Рішенням	Голови	Правління	(Наказ	№18К	від	30.10.2018р.)	посадова	
особа	Труш	Олена	Миколаївна	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	
надано),	яка	виконувала	обов'язки	Головного	бухгалтера,	припинила	пов
новаження.	Часткою	в	статутному	капіталі	Банку	не	володіє.	Непогашеної	
судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	
особа	перебувала	на	посаді:	з	08.10.2018р.	Посадова	особа	припинила	
свої	 повноваження	 у	 зв'язку	 із	 призначенням	 на	 посаду	 виконуючого	
обов'язки	Головного	бухгалтера	Гальчевську	Л.Д.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
Голова	Правління С.А.	Корчинська

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)	

(дата)	

АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо  
«БАНК АВАНГАРд»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 

«ЕЛЕКТРомоТоР»
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Електромотор"

2.	Ідентифікаційний	код	юридичної	особи 05757966
3.	Місцезнаходження 36008,	м.Полтава,	

вул.Європейська,155
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (0532)	633246	(	0532)	636533
5.	Електронна	поштова	адреса emplan@elmotor.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

www.elmotor.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Згiдно	з	протоколом	№16	Наглядової	ради	вiд	29	жовтня	2018р.	прийня-

то	рiшення:	припинити	повноваження	в.о.голови	правлiння	Юренкова	Воло-
димира	Миколайовича	в	зв»язку	зi	звiльненням	з	посади	згiдно	поданої	за-
яви	в	зв»язку	з	переведенням	на	iншу	посаду	з	29	жовтня	2018р.	Володiє	
0,0208%	 статутного	 капiталу	 емiтента.	 Перебував	 на	 зазначенiй	 посадi	 з	
12.06.2018р.	Посадова	особа	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	нада-
ла,	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Згiдно	з	протоколом	№16	Наглядової	ради	вiд	29	жовтня	2018р.	прий

нято	 рiшення:	 призначити	 Вишневського	 Вiталiя	 Iвановича	 виконуючим	
обов»язки	 голови	 правлiння	 ПрАТ	 «Електромотор»	 з	 30	 жовтня	 2018р.	
Термiн,	 на	 який	 призначено	 посадову	 особу	 	 до	 призначення	 голови	
правлiння.	Iншi	посади,	якi	обiймала	призначена	особа	протягом	останнiх	
п»яти	 рокiв:	 комерцiйний	 директор	 ПрАТ	 «Електромотор»,	 директор	
ТОВ	«Алюмiнiум	Лоджистiкс».	Часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	не	
володiє.	Посадова	особа	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надала,	
непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Згiдно	з	протоколом	№16	Наглядової	ради	вiд	29	жовтня	2018р.	прий
нято	рiшення:	призначити	Юренкова	Володимира	Миколайовича	заступни-
ком	 голови	 правлiння	 з	 виробництва	ПрАТ	«Електромотор»	 з	 30	жовтня	
2018р.	Термiн,	на	який	призначено	посадову	особу		3	роки.	Iншi	посади,	якi	
обiймала	 призначена	 особа	 протягом	 останнiх	 п»яти	 рокiв:	 в.о.	 голови	
правлiння,	заступник	голови	правлiння	з	виробництва	 ,	 голова	правлiння	
ПрАТ	«Електромотор»	.	Володiє	0,0208%	статутного	капiталу	емiтента.	По-
садова	особа	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надала,	непогаше-
ної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Вишневський Вiталiй Iванович
В.о.голови правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

30.10.2018
(дата)

НОВИНИ

Головні висновки експертів щодо 
законопроекту №9035

Основні	положення	законопроекту	«Про	внесення	змін	
до	деяких	законодавчих	актів	України	щодо	спрощення	
залучення	інвестицій	та	запровадження	нових	фінансо-
вих	інструментів»	№9035	від	03.09.2018	було	розглянуто	
під	час	круглого	столу	«Як	вберегти	Україну	від	чергової	

кризи	 зразка	 2008	 року?»,	 який	 відбувся	 в	 пресцентрі	
Інформаційного	агентства	ЛІГАБізнесІнформ.
Законопроект	 покликаний	 впорядкувати	 діяльність	

гравців	на	ринках	капіталу	України,	осучаснити	правила	
і	вимоги	для	учасників	ринку;	убезпечити	Україну	від	не-
гативної	практики	систематичного	невиконання	терміно-
вих	 контрактів	 і	 зменшити	 навантаження	 на	 українські	
суди;	 заблокувати	 в	 майбутньому	 розгортання	 в	 країні	
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НОВИНИ

кризи	за	сценарієм	глобальної	кризи	2008	року;	упоряд-
кувати	ринок	деривативів	і	підготувати	його	для	виконан-
ня	основної	функції	–	хеджування	ризиків	в	реальному	
секторі	економіки	і	на	фінансових	ринках.
З	 текстом	 законопроекту	 можна	 ознайомитися	 за	

посиланням:	 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=64532
Народний	депутат	України,	заступник	голови	Комітету	

Верховної	Ради	України	з	питань	фінансової	політики	та	
банківської	діяльності	Руслан	Демчак	розповів	про	етапи	
роботи	над	законопроектом,	необхідність	розробки	і	при-
йняття	якого	назріли	давно.
Поданий	до	парламенту	законопроект	є	консенсусом	

між	фінансовим	ринком	і	НКЦПФР,	яка	регулюватиме	ри-
нок.	«Але	це	регулювання	потрібно	розглядати	не	як	по-
силення	функцій	Комісії,	її	повноважень.	Комісію	потріб-
но	розглядати	як	арбітра,	який	буде	давати	можливість	
прозоро	працювати	на	ринку	похідних	 інструментів,	 зо-
крема	 прозоро	 організовувати	 роботу	 саме	 учасників	
ринку»,	–	підкреслив	він.
Розглядаючи	положення	законопроекту,	Руслан	Демчак	

акцентував	увагу	на	 тому,	що	регулювання	енергетичних	
ринків,	 згідно	 з	документом,	буде	відстрочено	до	1	 січня	
2023	року.	Крім	того,	було	прийнято	компромісні	рішення	
щодо	 діяльності	 бірж,	 зокрема,	 щодо	 обсягу	 статутного	
фонду	 та	 дано	 визначення	 «організованих	 торгових	 сис-
тем»	тощо.
Член	виконкому	Українського	товариства	фінансових	

аналітиків	(УТФА)	Віталій	Шапран	також	вказав	на	пози-
тивні	 положення	 законопроекту.	 «Подобається	 фактор	
цін,	деривативів,	захисту	кредиторів.	Це	три	переваги	за-
конопроекту»,	–	сказав	він.
Представник	Української	Біржі	Олексій	Сухоруков	за-

уважив,	 що	 вітчизняний	 фінансовий	 ринок	 значно	 від-
стає	від	загальносвітових	тенденцій.	«Фінансовий	ринок	
України	не	виконує	функцій,	які	повинен	виконувати.	По-
страдянська	спадщина	–	не	виправдання.	Головна	про-
блема	 –	 ринок	 повільно	 розвивається.	 Польща	 змогла	
побудувати	 розвинутий	 ринок	 капіталу,	 а	ми	 за	 той	же	
час	майже	не	просунулися.	Потрібно	дуже	сильно	при-

скорюватися	і	чим	раніше,	тим	краще»,	–	зазначив	він.
«На	жаль,	на	сьогодні	у	нас	фінансовий	сектор	не	віді-

грає	тієї	ролі,	яка	нам	потрібна	для	того,	щоб	забезпечи-
ти	динамічний	економічний	ріст.	Тому	нам	важливо	було	
забезпечити	прийняття	нових	принципів,	норм,	які	б	дали	
можливість	для	впровадження	нових	фінансових	інстру-
ментів	на	нашому	українському	ринку»,	–	сказав	голова	
НКЦПФР	Тимур	Хромаєв.
Він	підкреслив,	що	поки	в	Україні	не	працюють	механіз-

ми,	властиві	ринкам	в	розвинених	країнах.	Тому,	він	упев-
нений,	що	назріла	необхідність	привести	у	відповідність	з	
універсальними	принципами	роботу	вітчизняних	бірж.
«Саме	тому	потрібно,	поперше,	привести	у	відповід-

ність	діяльність	наших	посередників,	якими	є	біржі	 (то-
варні,	фінансові).	Ми	повинні	привести	їх	до	універсаль-
ного	 статусу	 і	 забезпечити,	 щоб	 вони	 виконували	 ту	
функцію,	яку	вони	повинні	виконувати	і	виконують	в	сві-
ті»,	–	підкреслив	голова	НКЦПФР.
Йдеться	 про	 нові	 фінансові	 інструменти,	 ф’ючерсні	

контракти,	боргові	інструменти	тощо.	«У	цих	двох	части-
нах	ми	вважаємо	зазначений	законопроект	дає	можли-
вість	Україні	мати	потужний	рух	вперед,	об’єднати	мож-
ливості	фінансового	сектора	і	товарного	ринку	фактично	
в	перспективі»,	–	додав	він.
У	свою	чергу	роль	Комісії	полягає	в	тому,	щоб	сформу-

лювати	і	затвердити	правила,	за	якими	буде	працювати	
ринок.	«Ми	просто	повинні	їх	узагальнити,	систематизу-
вати	 і	 привести	 до	 єдиного	 знаменника»,	 –	 відзначив	
Тимур	Хромаєв.
Руслан	Демчак	додав,	що	законопроект	підтриманий	

профільним	 комітетом	 і	 міжнародними	 організаціями.	
«Ви	йшов	потужний,	правильний	законопроект,	який	під-
тримується,	 зокрема,	 міжнародними	 донорами,	 підтри-
маний	 нашим	 Комітетом,	 і	 рекомендований	 до	 голосу-
вання	 в	 першому	 читанні»,	 –	 підсумував	 народний	
депутат.
Детальніше	 про	 подію	 за	 посиланням:	 https://press.

liga.net/roundtable/releases/krugliystilnatemuyak
vberegtiukrainuvidchergovoikrizizrazka2008roku

Джерело: веб-сайт НКЦПФР
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7.	 ПРАТ ВЕЛИКОЛЕПЕТИСЬКЕ	АВТОТРАНСПОРТНЕ	ПІДПРИЄМСТВО		16543 10
8. ПРАТ ГІДРОСИЛА	ЛЄДА 12
9. ТОВ ДІП	ГРУП	АЕРОПОРТ 4

10. ПРАТ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ	ЗАВОД	«ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ»	ІМ.А.М.КУЗЬМІНА 11
11. ПРАТ ЕЛЕКТРОМОТОР 14
12. ПРАТ ЗАВОД	«КУЗНЯ	НА	РИБАЛЬСЬКОМУ» 8
13.	 ПАТ ІМТОКС 12
14.	 ПАТ КИЇВМЕТРОБУД 4
15. ПАТ КОННЕКТОР 12
16.	 ПАТ КОННЕКТОР 14
17.	 ПАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ	ЗАВОД	ХІМІЧНОГО	МАШИНОБУДУВАННЯ 6
18. ПАТ ЛЕБЕДИНСЬКЕ	ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ	ПІДПРИЄМСТВО 13
19. ПРАТ ЛЬВІВСЬКИЙ	ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИЙ	ЗАВОД 5
20. ПРАТ МОСТОБУДІВНЕ	УПРАВЛІННЯ3 11
21. ПАТ НВО	«КИЇВСЬКИЙ	ЗАВОД	АВТОМАТИКИ» 7
22. ПРАТ НЕО	ВІТА	 7
23.	 ПРАТ ПІВДЕНСПЕЦБУД	ІНЖЕНЕРІНГ 12
24.	 ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«УКРАЇНСЬКИЙ	СТРАХОВИЙ	СТАНДАРТ» 5
25. ПРАТ СТРАХОВА	КОМПАНІЯ	«УКРАЇНСЬКИЙ	СТРАХОВИЙ	СТАНДАРТ» 5
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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 № 18209
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
31.10.2018 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 


