Щоденне офіційне друковане видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№146 (2899) 02.08.2018 р.
У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 524 від 31.07.2018 р.
Рішення Комісії № 525 від 31.07.2018 р.
Рішення Комісії № 526 від 31.07.2018 р.
Рішення Комісії № 529 від 31.07.2018 р.
Рішення Комісії № 531 від 31.07.2018 р.
Рішення Комісії № 539-544 від 31.07.2018 р.

1

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
«31» липня 2018 р.

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 524

Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
ТОВ «КУА «ЛІВІНГ ПАРК
ДЕВЕЛОПМЕНТ»
За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Комісії № 18854 від 29.05.2018 р.), поданих ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЛІВІНГ ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відповідно до
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за
№ 1576/24108 (зі змінами),
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі – Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ЛІВІНГ ПАРК ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код
юридичної особи 41933505).
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників фондового ринку та оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту 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

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№146, 2 серпня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«31» липня 2018 р.
м. Київ
№ 525
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
ТОВ «КУА «ХОК КЕПІТАЛ»
За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Комісії № 19857 від 06.06.2018 р.), поданих ТОВАРИСТВОМ
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОК КЕПІТАЛ» до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на
видачу ліцензії на провадження професійної діяльності
на фондовому ринку відповідно до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку
(ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року
№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108 (зі змінами),
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі – Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)ТОВАРИСТВУЗОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ХОК КЕПІТАЛ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 41848078).
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників фондового ринку та оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту 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
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«31» липня 2018 р.
м. Київ
№ 526
Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами)
ТОВ «КУА «ЮНІТІ»
За підсумками розгляду заяви та документів (вх. Комі2

сії № 20027 від 07.06.2018 р.), поданих товариством з
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЮНІТІ» до Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку на видачу ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку відповідно
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за
№ 1576/24108 (зі змінами),
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі – Комісія)
ВИРІШИЛА:
1. Видати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління
активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) товариству з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ЮНІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 41904500).
2. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку (О. Симоненко) забезпечити внесення
відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних
учасників фондового ринку та оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Департаменту 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
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
31.07.2018

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 529

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку стосовно цінних паперів, випущених
корпоративними інвестиційними фондами
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 (далі - Комісія) порушень вимог пункту 4 частини другої статті 39 Закону України
«Про інститути спільного інвестування», та з метою захисту прав інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з «01» серпня 2018 року внесення змін до
системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій
корпоративних інвестиційних фондів, згідно переліку, що
додається.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ни» (ІКЮО – 30370711) та депозитарним установам, що
здійснюють облік прав власності на цінні папери у депозитарній системі України, здійснювати облікові операції з
цими цінними паперами, крім операцій, пов`язаних з їх
викупом та спадкуванням/правонаступництвом.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення
Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (ІКЮО –
33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу
(УАІБ) (ІКЮО – 23152037), Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ІКЮО –
24382704) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення
повідомити Комісію про його виконання.
6. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом п’яти
робочих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення Товариствам згідно переліку, що додається (додаток 1), та ПАТ «Національний
депозитарій України».
7. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) протягом трьох
робочих днів повідомити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фондові торговці», Українську Асоціацію
Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), Професійну асоціацію
учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД).
8. Департаменту ліцензування професійних учасників
фондового ринку Комісії (О. Симоненко) забезпечити
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
9. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«31» липня 2018 року № 529
Перелік Товариств, яким з 01.08.2018 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо акцій корпоративних інвестиційних фондів, крім
операцій, пов`язаних з їх викупом та спадкуванням/правонаступництвом.
№
Код за
Назва товариства
з/п ЄДРПОУ
1
34656779 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМ'ЄР ЕСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ»
2

34730109 ПАТ «ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ІНТЕРВАЛЬНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОЦІНВЕСТ-ГАРАНТ»

3
4
5
6

37500377 ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СЕРТЕЗА»
37193993 ПАТ «Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний
фонд «РОСУКРІНВЕСТ»
35918704 ПАТ «Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний
фонд «Капітал Інвест»
38489009 ПАТ «Закритий недиверсифікований
венчурний корпоративний інвестиційний
фонд «Альпарі фактор фінанс»
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

31.07.2018 	

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 531

Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
За результатами проведеного аналізу та з урахуванням постанови прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення
управління процесуального керівництва, підтримання
державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у
сфері економіки Генеральної прокуратури України радника юстиції Тельпіса Микити Вікторовича від
06.07.2018 р., направленої листом від 11.07.2018 р.
№07/2/1-19318-17 (вх. № 24497 від 16.07.2018 р.), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
(далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 01.08.2018 р. внесення змін до системи
депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих АТ «ЗНВКІФ «ДУКАТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39843402) (далі − Цінні папери).
2. Виключити АТ «ЗНВКІФ «ДУКАТ ГРУП» з Переліку
товариств, яким на виконання постанови прокурора
Києво-Святошинської місцевої прокуратури Островської Х.І. від 15.06.2017 р., винесеної в межах досудо
вого розслідування за №42017111200000142 від
17.03.2017 р., з 29.06.2017 р. зупинено внесення змін до
системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженому рішенням Комісії від 27.06.2017 р. №498.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711)
невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік
прав власності на Цінні папери 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» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до
відома членів відповідних асоціацій інформацію про
3
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
дане рішення Комісії.
5. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності повідомити про прийняте рішення ПАТ «Національний депозитарій України», Професійну асоціацію
учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці».
6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення
повідомити Комісію про його виконання.
7. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
8. Департаменту проведення інспекцій професійної діяльності забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії І. Назарчука.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
31.07.2018 	

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 539

Про
включення
ПрАТ
«СТРАХОВА
КОМПАНIЯ»
СТАР-ПОЛIС» до списку
емітентів, що мають ознаки
фіктивності
Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ» СТАРПОЛIС» (ідентифікаційний код 35810956) до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - Список).
2. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ» СТАР-ПОЛIС»
(ідентифікаційний код 35810956), фондовим біржам та
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
3. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
4. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами забезпечити
4

внесення відповідної інформації до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішення.
5. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Члена Комісії І. Назарчука.
7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
31.07.2018 	

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 540

Про зупинення обігу цінних
паперів ПрАТ «СТРАХОВА
КОМПАНIЯ» СТАР-ПОЛIС»
Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлення
ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення
таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від
30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про
включення ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ» СТАР-ПОЛIС»
(ідентифікаційний код 35810956) до списку емітентів, що
мають ознаки фіктивності від 31.07.2018 №539 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 06.08.2018 обіг цінних паперів
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ» СТАР-ПОЛIС» (ідентифікаційний код 35810956) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання
рішення суду, яке набрало законної сили.
2. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ» СТАР-ПОЛIС»
(ідентифікаційний код 35810956), фондовим біржам та
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
3. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Члена Комісії І. Назарчука.
6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

№146, 2 серпня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
31.07.2018 	

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 541

Про включення ПрАТ «Сучасне будівництво» до
списку емітентів, що мають
ознаки фіктивності
Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ПрАТ «Сучасне будiвництво» (ідентифікаційний код 32448920) до списку емітентів, що мають
ознаки фіктивності (далі - Список).
2. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Сучасне будiвництво» (ідентифікаційний
код 32448920), фондовим біржам та ПАТ «Національний
депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
3. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
4. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами забезпечити
внесення відповідної інформації до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішення.
5. Департамент міжнародної співпраці та комунікацій
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Члена Комісії І. Назарчука.
7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
31.07.2018 	

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 542

Про зупинення обігу цінних
паперів ПрАТ «Сучасне будівництво»
Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлення

ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення
таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки
фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від
30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про
включення ПрАТ «Сучасне будiвництво» (ідентифікаційний код 32448920) до списку емітентів, що мають ознаки
фіктивності від 31.07.2018 №541 Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 06.08.2018 обіг цінних паперів ПрАТ «Сучасне будiвництво» (ідентифікаційний код 32448920) крім
операцій, пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються
на виконання рішення суду, яке набрало законної сили.
2. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПрАТ «Сучасне будiвництво» (ідентифікаційний
код 32448920), фондовим біржам та ПАТ «Національний
депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
3. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
4. Департаменту міжнародної співпраці та комунікацій
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Члена Комісії І. Назарчука.
6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
31.07.2018 	

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 543

Про включення ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення»
до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності
Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають
ознаки фіктивності, затверджене рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128,
Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Включити ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення» (ідентифікаційний код 36845852) до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - Список).
5
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення» (код за
ЄДРПОУ 36845852), фондовим біржам та ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код
30370711).
3. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
4. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами забезпечити
внесення відповідної інформації до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прийняття цього рішення.
5. Департамент міжнародної співпраці та комунікацій
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Члена Комісії І. Назарчука.
7. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
31.07.2018 	

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 544

Про зупинення обігу цінних
паперів ТОВ «Інвестиційні
Бізнес Рішення»
Відповідно до пункту 51 частини другої статті 8 Закону
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», пункту 8 Положення про встановлення

ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення
таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки
фіктивності, затверджене рішенням Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від
30.05.2017 № 393, зареєстроване в Міністерстві юстиції
України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії про
включення ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення» (ідентифікаційний код 36845852) до списку емітентів, що мають
ознаки фіктивності від 31.07.2018 №543 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 06.08.2018 обіг цінних паперів ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення» (ідентифікаційний код
36845852) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних
паперів, спадкуванням та правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке
набрало законної сили.
2. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ТОВ «Інвестиційні Бізнес Рішення»
(ідентифікаційний код 36845852), фондовим біржам та
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код 30370711).
3. Департаменту нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.
4. Департамент міжнародної співпраці та комунікацій
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
Члена Комісії І. Назарчука.
6. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Торговий центр «Софот» (далі – Товариство, ідентифікаційний код

21383123, місцезнаходження: 18002, м.Черкаси, вул.Благовісна, 213), повідом
ляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів:
19 серпня 2018 року о 14-00 год. за адресою: м.Черкаси, вул.Благовісна, 213, кімната № 1-47 (1-й поверх, зала № 47).
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах: реєстрація здійснюватиметься 19 серпня
2018 року з 13-00 до 13-45 години за місцем проведення позачергових загальних зборів Товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у
позачергових загальних зборах акціонерів: 14 серпня 2018 року (станом
на 24 годину).
Відповідно до пункту 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомлення про скликання позачергових загальних зборів
здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Затвердження регламенту і порядку проведення позачергових
загальних зборів.
4. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.
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Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень до
кожного з питань, включеного до порядку денного: https://vatsofot.jimdo.com.
При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати
паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;
для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить
про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у
загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;
для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня
скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: у робочі дні, робочі години (з 10-00 до 17-00) за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, буд.213, в приміщенні ПрАТ«Софот», кімната
№1-93, а в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – у місці
їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з
документами, є голова наглядової ради Єгорова Людмила Марківна,
тел. 0472-54-01-02, 050-440-57-77.
До голосування на зборах з питань порядку денного відповідно до ст.10
Закону України «Про депозитарну систему України» допускаються власники
цінних паперів, які на момент початку зборів уклали з депозитарною установою договір про обслуговування власного рахунка в цінних паперах.
Телефон для довідок: тел. 0472-54-01-02, 050-440-57-77.
Наглядова рада ПрАТ «Софот»

№146, 2 серпня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»
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: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ».
2. Код за ЄДРПОУ: 00152230.
3. Місцезнаходження: 78400, Україна, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Майданська, буд. 5.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0342)501837, (0342)501844.
5. Електронна поштова адреса: GavrylyukIR@nnpz.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.nnpz.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
ІІ. Текст повідомлення
- Дата прийняття загальними зборами товариства рішення про поперед
нє надання згоди на вчинення значних правочинів: 31.07.2018 року.
- Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, характеру правочинів: надано попередню згоду на вчинення товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть бути вчинені товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого
рішення (з дня проведення цих загальних зборів), якщо ринкова вартість
майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів перевищує
25 та 50 відсотків вартості активів товариства за даними річної фінансової
звітності за 2017 рік, а саме:
- укладення Мирової угоди між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» (ЄДРПОУ 00152230) та АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСНАФТА» (ЄДРПОУ 31570412) у
справі №910/13985/17 за позовом ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ» до
АТ «УКРТРАНСНАФТА» про стягнення вартості послуг зберігання нафти, –
граничною сукупною вартістю правочинів 370 000 000,00 грн. (триста сімдесят мільйонів гривень 00 копійок).

Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою товариства згоди на їх вчинення.
Уповноважено Правління товариства протягом 1 (одного) року з
дати проведення цих загальних зборів здійснювати всі необхідні дії
щодо вчинення (виконання) від імені товариства значних правочинів, на
вчинення яких надано попередню згоду, за умови одержання поперед
нього дозволу Наглядової ради товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту товариства та даного рішення загальних зборів.
Протягом 1 (одного) року з дати проведення цих загальних зборів, Наглядовій раді товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення товариством значних правочинів, на вчинення яких надано попередню згоду, якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути
предметом таких правочинів перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів
товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2017 рік (у
випадках, коли така згода вимагається згідно Статуту товариства та даного
рішення загальних зборів).
- Гранична сукупна вартість правочинів: 370000000,00 грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності:
1116868 тис. грн. Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 33,1284 %.
- Загальна кількість голосуючих акцій: 12932665 шт. Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 12911054 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:
9499450 шт. Кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прий
няття рішення: 3411462 шт.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Голова Правління ПАТ «НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ»____І.О. Юркевич
(підпис) м.п. 31.07.2018 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
2. Код за ЄДРПОУ: 01973472
3. Місцезнаходження: 69063, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, буд. 75
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)2890055, (061)2890055
5. Електронна поштова адреса: violaff@viola.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.viola.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу
II. Текст повідомлення
31.07.2018 року Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА» прийнято
рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків
статутного капіталу. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів: передбачається
розмістити 19820 штук простих іменних акцій, загальною номінальною вартістю 6937000 грн. Спосіб розміщення цінних паперів — приватний. Розміщення
здійснюватиметься самостійно, без залучення андеррайтера. Розмiр зареєстрованого Статутного капiталу на момент прийняття рiшення про розмiщення
додаткової кiлькостi акцiй становить 7 970 550,00 грн.; розмір збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткового розміщення акцій становить
6 937 000,00 грн.; у разi збiльшення Статутного капiталу на заплановану суму,
його розмiр становитиме 14 907 550,00 гривень. Номінальна вартість акцій:
350 грн. за одну акцію. Ціна розміщення: 756,88 грн. за одну акцію. Порядок
визначення ціни: Ринкова вартість акцій визначена суб’єктом оціночної діяльності фізичною особою – підприємцем Давидовською Ольгою Яківною (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 740/17 виданий 25.07.2017р.). Рішення
про залучення суб’єкта оціночної діяльності прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №13 від 25.06.2018 р.). Ринкова вартість акцій визначалась відповідно до законодавства про оцінку майна,

майнових прав та професійну оціночну діяльність, затверджена Наглядовою
радою Товариства (протокол засідання Наглядової ради №14 від 12.07.2018 р.).
Розміщення акцій може призвести до зміни власника значного пакета акцій
емітента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. Зазначені події можуть відбуватися стосовно наступних акціонерів Товариства: 1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГ ІНВЕСТ», до розміщення акцій
володіє 5734 акціями, що складає 25,178939% статутного капіталу Товариства; 2) «фізична особа», до розміщення акцій володіє 3411 акціями, що складає 14,978262% статутного капіталу Товариства; 3) «фізична особа», до розміщення акцій володіє 2844 акціями, що складає 12,488473% статутного
капіталу Товариства; 4) «фізична особа», до розміщення акцій володіє 2844
акціями, що складає 12,488473% статутного капіталу Товариства; 5) «фізична
особа», до розміщення акцій володіє 7913 акціями, що складає 34,747288%
статутного капіталу Товариства. Співвідношення суми цінних паперів, на яку
вони розміщуються до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття
цього рішення: 87,03%. Співвідношення загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату
прийняття цього рішення: 100%.Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються:- участь в управлінні акціонерним товариством; право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів;
отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; інші права, встановлені чинним законодавством та статутом Товариства. Спосіб оплати цінних паперів: Джерелом оплати акцій є
виключно грошові кошти в національній валюті України (гривні). Кошти мають
бути сплачені у безготівковій формі шляхом перерахування на рахунок Товариства. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: Кошти залучені від приватного розміщення акцій
ПрАТ ФФ «ВІОЛА» (надалі - Товариство) будуть використані для поповнення
обігових коштів та поліпшення ліквідності і платоспроможності підприємства.
Напрями використання отриманих коштів 20 % планується направити на інвестиційну діяльність, розвиток інфраструктури підприємства; 80 % на закупки
сировини і матеріалів, для забезпечення обсягів виробництва. Акціонери Товариства володіють 100% цінних паперів Товариства. Прості акції Товариства
не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії відсутня.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації

АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО
ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТIВ
ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI
"УКРГАЗПРОЕКТ"
00158592
04053, Київ, Сiчових стрiльцiв, 77
(044) 484-02-50 (044) 484-02-50
info@ukrgazproekt.com.ua
ukrgazproekt.com.ua

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження

акцiонерне товариство «Попелюхське
хлiбоприймальне
пiдприємство»

00953253
24733, Вiнницька обл.,
Пiщанський р-н, селище
Попелюхи, площа Гагарiна, буд.1
4. Міжміський код, телефон та факс 0434925337 0434925342
5. Електронна поштова адреса
popelhpp@vprk.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http:\\popeluhi.vioil.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

№
Дата
Ринкова
Вартість
Співвідношення ринкової
з/п прийняття вартість
активів
вартості майна або
рішення майна або емітента за
послуг, що є предметом
послуг, що даними остан- правочину, до вартості
є предменьої річної
активів емітента за
том право- фінансової
даними останньої річної
чину (тис. звітності (тис. фінансової звітності (у
грн)
грн)
відсотках)
1
2
3
4
5
1
30.07.2018
21760
125729
17.31
Зміст інформації:
1) Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину: 30 липня 2018 року;
- Назва уповноваженого органу, що його прийняв: Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Попелюхське хлібоприймальне підприємство» (далі – «Товариство»).
2) Предмет правочину: передача Товариством в іпотеку ПАТ «КРЕДІ
АГРІКОЛЬ БАНК» нерухомого майна для забезпечення виконання
зобов’язань ТОВ «ДІ ЕНД АЙ ЕВОЛЮШН» та ПП «ВЕКТОР-М».
3) Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 21 759 930,00 (двадцять один мільйон
сімсот п’ятдесят дев’ять тисяч дев’ятсот тридцять) гривень 00 коп.
4) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 125729 тис. грн. (сто двадцять п’ять мільйонів сімсот двадцять
дев’ять тисячі гривень).
5) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 17,31.
6) Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що
проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо
рішення приймається загальними зборами): рішення прийнято Наглядовою радою.
7) Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не
передбачені законодавством, статутом ПрАТ «Попелюхське ХПП»: не визначені.
Голова Правління __________________________ Домерат Є.І.
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II. Текст повідомлення
Припинення повноважень посадової особи виконано на пiдставi рiшення
Наглядової ради вiд 31.07.2018 року в звязку зi звiльненням особи. Посадова особа Мосiєнко Юрiй Григорович який займав посаду Член Правлiння,
припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента
0,0008%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 0,0008%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посадi: 2 роки 3 мiсяцiв. Нiкого не обрано на посаду замiсть особи, повноваження якої припинено. Особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Вархола Мар'ян Ярославович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
31.07.2018
М.П.
(дата)

Приватне
акцiонерне товариство
«Фондова бiржа
«IННЕКС»

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
"Фондова бiржа "IННЕКС"
2. Код за ЄДРПОУ
23425110
3. Місцезнаходження
03040, м. Київ, просп. Голосiївський
70, 11 поверх
4. Міжміський код, телефон та факс (044)2210140 5. Електронна поштова адреса
exchange@innex-group.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://www.innex-group.com/index.
Інтернет, яка додатково використо- php?option=com_content&task=blog
вується емітентом для розкриття
category&id=90&Itemid=358
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Бiржовою радою ПрАТ «ФБ «IННЕКС», (далi – Товариство) (Протокол
№ 6 вiд 31.07.2018 р.) прийнято рiшення припинити 31.07.2018 року пов
новаження Члена Правлiння Товариства Скляр Iнни Вадимiвни. Строк,
протягом якого така особа перебувала на посадi - з 01.08.2013р. (обиралась строком на п’ять рокiв). Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
Бiржовою радою Товариства (Протокол № 6 вiд 31.07.2018 р.) прийнято рiшення обрати з 01.08.2018 р. до складу Членiв Правлiння Товариства
Скляр Iнну Вадимiвну. Обiймає посаду керiвника Департаменту бiржових
операцiй Товариства. Cтрок, на який обрано особу - п’ять рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - керiвник Департаменту
бiржових операцiй, керiвник Адміністративно-господарського Департаменту ПрАТ «ФБ «IННЕКС». Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє.
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
Iсаєва Валентина Аврамiвна
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
31.07.2018
М.П.
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394 (044) 4983816
(044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА»

Повідомлення про проведення загальних зборів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАДЄЖДА» (місцезнаходження: 50102, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, далі - Товариство) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які
відбудуться «07» вересня 2018 року о 10.00 годині за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Олександра Станкова, 10, адміністративний корпус,
2-й поверх, зал засідань.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах
буде здійснюватися «07» вересня 2018 року за місцем їх проведення з
09.00 до 09.45 год.
Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюватиметься згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних
зборах, складеному станом на 24.00 годину «03» вересня 2018 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує
особу, а для представників - документ, що посвідчує особу, а також належним чином оформлену довіреність.
Проект порядку денного:
1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Про припинення Товариства шляхом його реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю
4. Обрання голови та членів комісії з припинення (реорганізації) Товариства.
5. Затвердження плану реорганізації (перетворення), визначення порядку та умов реорганізації.
6. Затвердження порядку та умов обміну акцій акціонерного товариства
на частки у статутному капіталі товариства, що створюється.
Проект рішень щодо кожного з питань, включених до проекту
порядку денного:
1. По першому питанню: Обрати лічильну комісію загальних зборів
акціонерів Товариства у такому складі:
Голова комісії – Бойко Наталія Миколаївна
Член комісії – Репетило Марина Сергіївна
Член комісії – Голубєв Ростислав Едуардович
2. По другому питанню: Затвердити наступний порядок проведення Зборів та прийняття рішень:
- основна доповідь з кожного питання порядку денного – до 10 хвилин;
- питання, обговорення – до 5 хвилин;
Питання доповідачам подавати лише в письмовій формі через секретаря Зборів.
Голосування на Зборах проводиться виключно з використанням бюлетенів, форма, текст та спосіб засвідчення яких затверджені рішенням
Наглядової ради Товариства.
Одна голосуюча акція надає акціонеру (його представнику) один голос
для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування на загальних зборах.
З питань № 3 та № 4 проекту порядку денного рішення приймається
більш як ¾ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних
зборах та є власниками голосуючих акцій. По всім іншим питанням порядку денного загальних зборів (проектів рішень з цих питань), рішення
приймаються простою більшістю голосів акціонерів (50%+1 голос), які
зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
Загальні збори проводити без перерви. Хід загальних зборів технічними засобами не фіксувати.
3. По третьому питанню: Припинити Товариство шляхом його
реорганізації (перетворення) у товариство з обмеженою відповідальністю.
4. По четвертому питанню: Обрати комісію з припинення (реорганізації) Товариства в наступному складі:
Голова комісії з припинення – Сьомін Ігор Михайлович (реєстраційний
номер облікової картки платника податків 2732808739);
Член комісії з припинення – Самчик Людмила Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2584906165);
Член комісії з припинення – Коваль Олексій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки платника податків (3090023231)
5. По п’ятому питанню: Затвердити запропонований порядок та
умови реорганізації (план перетворення) Товариства (додається).
6. По шостому питанню: Затвердити запропонований порядок та
умови обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, що створюється шляхом перетворення (додається).
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також
інформація, визначена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товари-

ства»: http://www.lesaffre.ua
Акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного
Загальних зборів, в робочий час (з 9.00 до 17.00) та в робочі дні з понеділка
по п’ятницю (включаючи день проведення зборів) за адресою: м. Кривий
Ріг, вул. О. Станкова, 10, адміністративний корпус.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Голова правління Товариства Сьомін Ігор Михайлович.
Для ознайомлення із зазначеними документами/матеріалами: акціонерам - фізичним особам необхідно мати при собі: - документ, що посвідчує
особу (паспорт або інший документ); представникам акціонерів необхідно
мати при собі: - документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ) та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера
на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо представник акціонераюридичної особи має повноваження представляти інтереси акціонера без
довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та
документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених
до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше, ніж
за 20 днів до дати проведення загальних зборів, шляхом надання їх в письмовій формі на адресу Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі
із зазначенням прізвища (найменування) 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 пропонується цим акціонером до складу органів
товариства.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише
шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих
питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за
10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про
такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень,
що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
На письмові звернення/запитання акціонерів щодо питань, включених
до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних
зборів до початку проведення загальних зборів, Товариство надає письмові відповіді
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.
Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за
яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на
загальних 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
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
будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідом
лення про проведення загальних зборів, а саме станом на 26 липня 2018
року загальна кількість простих іменних акцій становить 9 649 576 шт., з них
голосуючих - 9 646 345 шт.; загальна кількість привілейованих іменних акцій становить 424 шт., з них голосуючих - 342 шт.
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення
акціонерів з документами – Голова правління Товариства Сьомін Ігор Михайлович.
Телефон для довідок: (056) 499-10-21
Наглядова рада ПРАТ «НАДЄЖДА»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідом
ленні.
Голова правління
Сьомін І.М.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне
товариство «Бехівський спеціалізований
кар’єр»;2. Код за ЄДРПОУ 03443749;3. Місцезнаходження 11523, Жи-

томирська область, Коростенський район, с. Михайлівка;4. Міжміський
код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса bexikamen@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://bsk.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
30.07.2018 р. Головою Правління Приватного акціонерного товариства

«Бехівський спеціалізований кар’єр» (наказ №85-К від 30.07.2018р.) прий
нято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- звільнено з посади головного бухгалтера Дзюму Ірину Леонідівну
(п-т ЕА 036758 виданий Кіровським РВ УМВС України в Кіровоградській
області 05.12.1995 р.) за рішенням Голови Правління. Часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Обіймала дану посаду з 09.08.2017р.; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
- призначено на посаду головного бухгалтера Гречанюк Світлану Сергіївну за рішенням Голови Правління. Посадова особи згоди на розкриття
паспортних даних не надавала. Часткою у статутному капіталі емітента не
володіє; особу призначено безстроково. До призначення протягом останніх
п’яти років обіймала наступні посади: бухгалтер ТОВ «Бехівський гранітний
кар’єр», бухгалтер ТОВ «Гірпромтехніка», бухгалтер ПрАТ «Бехівський
спецкар’єр», заступник головного бухгалтера ПрАТ «Бехівський спецкар’єр»;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Голова Правління Дідківський М.П. підпис, м. п. 30.07.2018р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»

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 «IЧНЯНСЬКИЙ
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ
КОМБIНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
00381152
3. Місцезнаходження
16703, м. Iчня, вул. Вишнева, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (04633) 2-40-95 д/н
5. Електронна поштова адреса
mkk@ichnya.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ichnya.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 27 липня 2018 року прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв:
1. Надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством з Viceroy Trade & Invest Limited та/або iншими юридичними
особами або банками в перiод з дати прийняття рiшення до проведення
наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру:
• генеральну кредитну угоду та змiни, додатковi угоди до неї;
• кредитнi та депозитнi угоди, договори позики або змiни та доповнення
до них;
• угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань
по кредитним угодам, договорам позики та генеральним кредитним угодам
укладеним Товариством (договори застави майна, iпотеки, поруки та iн.).
2. Визначення доцiльностi укладання таких угод та їх iстотних умов покласти на наглядову раду Товариства;
3. Визначити сукупну граничну вартiсть значних правочинiв у розмiрi
900 000 000,00 (дев’ятсот мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в
iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв;
4. Повноваження на пiдписання угод, що є значними правочинами, надати Головi Правлiння Товариства або уповноваженiй особi за довiренiстю
Товариства.
В рахунок забезпечення виконання Товариством iснуючих та/або
майбутнiх кредитних зобов’язань, зобов’язань за договором позики перед
Viceroy Trade & Invest Limited та/або iншими юридичними особами або банками надати (на пiдставi ч. 3 ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товари-

ТОВ «Фармацевтична компанія
«Здоров’я»
ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я» повідомляє, що відсот
кова ставка за облігаціями товариства серії А, B, C, D, E на 13-24
відсотковий періоди встановлено у розмірі 19,5 % річних.
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ства») згоду на передання в заставу Viceroy Trade & Invest Limited та/або
iншим юридичним особам або банкам та/або наступну заставу, iпотеку та/
або наступну iпотеку усього рухомого (в тому числi, але не обмежуючись,
майновi права на дебiторську заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної
власностi, товари в оборотi/переробцi та iн.) та не рухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у власностi Товариства на момент такого передання, заставною вартiстю не менше балансової вартостi такого
майна, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
В рахунок забезпечення виконання Товариством кредитних зобов’язань
або зобов’язань за договором позики перед Viceroy Trade & Invest Limited та/
або iншими юридичними особами або банками надати згоду на передання в
заставу та/або наступну заставу, iпотеку та/або наступну iпотеку усього рухомого (в тому числi, але не обмежуючись, майновi права на дебiторську
заборгованiсть, об’єкти iнтелектуальної власностi, товари в оборотi/переробцi
та iн.) та нерухомого майна, що знаходиться та/або буде знаходитися у
власностi Товариства на момент такого передання, заставною вартiстю не
менше балансової вартостi такого майна, якi можуть вчинятися Товариством
протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.
Загальна ринкова вартiсть нерухомого майна, яке може бути передано
в iпотеку (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства як разом так i за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати
400 000 000,00 (чотириста мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в
iншiй валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку
України станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
Загальна ринкова вартiсть рухомого майна, яке може бути передано в
заставу (оформлено як одним, так i декiлькома договорами) з метою забезпечення зобов’язань Товариства як разом так i за кожним окремим договором, зобов’язання за яким забезпечується, не повинна перевищувати
500 000 000,00 (п’ятсот мiльйонiв) гривень або еквiвалент цiєї суми в iншiй
валютi, розрахований за офiцiйним курсом Нацiонального банку України
станом на день укладення вiдповiдного/их договору/iв.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв — власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь в загальних зборах акцiонерiв: 416033 (чотириста шiстнадцять тисяч тридцять три).
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 371985 голосiв, тобто 100% голосiв вiд загальної кiлькостi зареєстрованих
акцiонерiв, якi мають право голосу.
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
Решетняк Сергiй Андрiйович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.07.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Загальні відомості

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»
1. Повне найменування емітента

2. Код за ЄДРПОУ 35810511
3. Місцезнаходження 01015, Київ, Лаврська , 16
4. Міжміський код, телефон та факс 044 351 79 00 351 79 19
044 351 79 46 351 79 01
5. Електронна поштова адреса bank@ii-bank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації www.ii-bank.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
За Наказом № 15-II про припинення трудового договору вiд 31 липня 2018
року, на пiдставi п. 2 ст. 36 КЗпП України, у зв’язку iз закiнченням строку трудового договору звiльнено члена Наглядової ради АТ «МIБ» Жданова Дмитра
Олександровича
Строк перебування на посадi з 18 квiтня 2018 року до 31 липня 2018 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
Голова Правління
Людвик К.А.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО
ЕМІТЕНТА

Приватне акціонерне
товариство "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПIДПРИЄМСТВО 13054"

Повне найменування:

Організаційно-правова форма
акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ
05475067
Адреса місцезнаходження
03164, м.Київ, вул. Малинська, б.20
Телефон емітента
(044) 424-00-56 (044) 424-00-56
Електронна поштова адреса емітента tina-2013@ukr.net
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 05475067.smida.gov.ua
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента
01.08.2018 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства "КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13054" (далі по тексту – Товариство) були прийняті рішення про зміну складу посадових осіб Товариства:
Обрано на посаду особу – Член Правління Піша Наталія Володимирівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Особу обрано на вакантну посаду Члена Правління. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:
заступник директора кафе ТОВ "Геката". Особі не належать акції (частка у
статутному капіталі) Товариства. Посадову особу обрано строком на 5 років.
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в
повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства
Голова Правління Піший Юрій Олексійович.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ»

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 «IЧНЯНСЬКИЙ
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ
КОМБIНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
00381152
3. Місцезнаходження
16703, м. Iчня, вул. Вишнева, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (04633) 2-40-95 д/н
5. Електронна поштова адреса
mkk@ichnya.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ichnya.com
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «IЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБIНАТ» вiд 27

липня 2018 року прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних
правочинiв:
Надати згоду на вчинення правочинiв щодо викупу Товариством права
вимоги за Договором про вiдкриття кредитної лiнiї №70-В/12/35/ЮО/КЛ вiд
24 грудня 2012 року та за договорами забезпечення (договори застави
майна, iпотеки, поруки та iн.) у ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ «ЦЕНТРАЛ ФIНАНС» або
у iншої юридичної особи (фiнансової компанiї) вартiстю (цiною правочину)
не бiльше 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн. 00 коп.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв — власникiв голосуючих акцiй Товариства, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право брати участь
в загальних зборах акцiонерiв: 416033 (чотириста шiстнадцять тисяч тридцять три). Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття
рiшення - 371985 голосiв, тобто 100% голосiв вiд загальної кiлькостi зареєстрованих акцiонерiв, якi мають право голосу.

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
Решетняк Сергiй Андрiйович
Голова правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
27.07.2018
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№146, 2 серпня 2018 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення
Повідомлення
про
виникнення
особливої
емітента
про виникнення особливої інформації
інформації емітента
І.І. Загальні
Загальні відомості
відомості
1. Повне
Повне найменування
найменування емітента:
емітента: ПУБЛІЧНЕ
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРАКЦІОНЕР1.

НЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ЗЕМЕЛЬНИЙ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
КАПІТАЛ"

2.
2. Код
Код за
за ЄДРПОУ:
ЄДРПОУ: 20280450
20280450
3.
Місцезнаходження:
3. Місцезнаходження: 49101,
49101, м.
м. Дніпро,
Дніпро, проспект
проспект Пушкіна,15
Пушкіна,15
4.
4. Міжміський
Міжміський код,
код, телефон
телефон та
та факс:
факс: (056)787-04-50,
(056)787-04-50, (056)778-16-01
(056)778-16-01
5.
Електронна
поштова
адреса:
emitent@zemcap.dp.ua
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6.
6. Адреса
Адреса сторінки
сторінки вв мережі
мережі Інтернет,
Інтернет, яка
яка додатково
додатково використовується
використовується
емітентом
емітентом для
для розкриття
розкриття інформації:
інформації: https://www.zemcap.com
https://www.zemcap.com
7.
7. Вид
Вид особливої
особливої інформації:
інформації: відомості
відомості про
про прийняття
прийняття рішення
рішення про
про
надання
надання згоди
згоди на
на вчинення
вчинення значних
значних правочинів.
правочинів.

ІІ.
ІІ. Текст
Текст повідомлення.
повідомлення.
Наглядовою
Наглядовою радою
радою ПАТ
ПАТ "КБ
"КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ
"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ"
КАПIТАЛ" (надалi
(надалi -- Банк)
Банк)
31.07.2018
прийняте
рiшення
про
31.07.2018 прийняте рiшення про вчинення
вчинення значного
значного правочину,
правочину, а
а саме
саме
на
на участь
участь Банку
Банку 31.07.2018
31.07.2018 вв проведеннi
проведеннi операцiї
операцiї зз розмiщення
розмiщення деподепозитних
зитних сертифiкатiв
сертифiкатiв Нацiонального
Нацiонального банку
банку України
України овернайт
овернайт №
№ 201
201 на
на
суму
суму 80
80 000
000 тис.
тис. грн.
грн. Ринкова
Ринкова вартiсть
вартiсть майна
майна або
або послуг,
послуг, що
що єє предмепредметом
том правочину,
правочину, визначена
визначена вiдповiдно
вiдповiдно до
до законодавства,
законодавства, становить:
становить: 80
80
000
000 тис.
тис. грн.
грн. Вартiсть
Вартiсть активiв
активiв Банку
Банку за
за даними
даними останньої
останньої рiчної
рiчної фiнанфiнансової
сової звiтностi
звiтностi (станом
(станом на
на 31.12.2017)
31.12.2017) становить
становить 507
507 657
657 тис.
тис. грн.
грн. СпiвСпiввiдношення
вiдношення ринкової
ринкової вартостi
вартостi майна
майна або
або послуг,
послуг, що
що єє предметом
предметом правоправочину,
до
вартостi
активiв
Банку
за
даними
останньої
рiчної
фiнансової
чину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi
звiтностi (у
(у вiдсотках)
вiдсотках) складає
складає 15,76
15,76 %.
%.
ІІІ.
ІІІ. Підпис.
Підпис.
1.Особа,
1.Особа, зазначена
зазначена нижче,
нижче, підтверджує
підтверджує достовірність
достовірність інформації,
інформації, що
що
міститься
міститься уу повідомленні,
повідомленні, та
та визнає,
визнає, що
що вона
вона несе
несе відповідальність
відповідальність згідзгідно
но зз законодавством.
законодавством.
2.
2. Найменування
Найменування посади:
посади:
Виконуючий
Виконуючий обов`язки
обов`язки Голови
Голови Правління
Правління
Щиголев
Щиголев В.В.
В.В.
01.08.2018
01.08.2018 р.
р.
РІЧНА
РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ
емітентів,
емітентів, які
які здійснили
здійснили приватне
приватне (закрите)
(закрите) розміщення
розміщення цінних
цінних папаперів,
перів, а
а також
також приватних
приватних (закритих)
(закритих) акціонерних
акціонерних товариств,
товариств, які
які не
не
здійснювали
здійснювали публічне
публічне (відкрите)
(відкрите) розміщення
розміщення цінних
цінних паперів,
паперів,
крім
крім публічних
публічних акціонерних
акціонерних товариств,
товариств, які
які здійснили
здійснили приватне
приватне
(закрите)
(закрите) розміщення
розміщення цінних
цінних паперів
паперів
за
за 2017
2017 рік
рік
1.
1. Повне
Повне найменування
найменування емітента,
емітента, код
код за
за ЄДРПОУ,
ЄДРПОУ, місцезнаходження,
місцезнаходження,

міжміський
міжміський код
код та
та телефон
телефон емітента:
емітента: ПРИВАТНЕ

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РИБОВОДНО-МЕЛIОРАТИВНА СТАНЦIЯ "ОЛЕКСАНДРIЙСЬКА";; код
код за
за ЄДРПОУ
ЄДРПОУ --

00703807;
00703807; місцезнаходження
місцезнаходження -- 35320,
35320, Рiвненська
Рiвненська область,
область, Рiвненський
Рiвненський
район,
район, с.
с. Волошки;
Волошки; тел.
тел. +380
+380 67
67 360
360 61
61 31
31
2.
Дата
розкриття
повного
тексту
річної
інформації
у
загальнодоступній
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній
інформаційній
інформаційній базі
базі даних
даних Комісії:
Комісії: 31.07.2018
31.07.2018 року
року
3.
3. Адреса
Адреса сторінки
сторінки в
в мережі
мережі Інтернет,
Інтернет, на
на якій
якій розміщено
розміщено регулярну
регулярну річну
річну
інформацію:
інформацію: http://rms.pat.ua
http://rms.pat.ua

Повідомлення
Повідомлення про
про виникнення
виникнення особливої
особливої інформації
інформації (інформації
(інформації
про
про іпотечні
іпотечні цінні
цінні папери,
папери, сертифікати
сертифікати фонду
фонду операцій
операцій зз нерухоміснерухомістю)
тю) емітента
емітента
(для
(для опублікування
опублікування вв офіційному
офіційному друкованому
друкованому виданні)
виданні)
I.
I. Загальні
Загальні відомості
відомості
1.
1. Повне
Повне найменування
найменування емітента:
емітента: ПРИВАТНЕ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
АКЦIОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО
ТОВАРИСТВО "ВIДРОДЖЕННЯ"ВIДРОДЖЕННЯ- ЛКI"
ЛКI"

2.
2. Код
Код за
за ЄДРПОУ:
ЄДРПОУ: 19157046
19157046
3.
3. Місцезнаходження:
Місцезнаходження: 49030,
49030, м.Днiпро,
м.Днiпро, проспект
проспект Дмитра
Дмитра Яворницького,
Яворницького,
будинок
46
будинок 46
4.
4. Міжміський
Міжміський код,
код, телефон
телефон та
та факс:
факс: 0562682051
0562682051 0562682051
0562682051
5.
5. Електронна
Електронна поштова
поштова адреса:
адреса: info@vidrod.com.ua
info@vidrod.com.ua
6.
Адреса
сторінки
в
мережі
Інтернет,
яка
додатково
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
використовується
емітентом
емітентом для
для розкриття
розкриття інформації:
інформації: vidrod.com.ua
vidrod.com.ua
7.
7. Вид
Вид особливої
особливої інформації:
інформації: Відомості
Відомості про
про зміну
зміну складу
складу посадових
посадових
осіб
осіб емітента
емітента
II.
II. Текст
Текст повідомлення
повідомлення
31.07.
31.07. 2018
2018 року
року припинено
припинено повноваження
повноваження головного
головного бухгалтера
бухгалтера -- ТереТерещук
щук Єлiзавети
Єлiзавети Олександрiвни
Олександрiвни (наказ
(наказ №6
№6 вiд
вiд 31.07.2018
31.07.2018 року).
року). Рiшення
Рiшення
прийнято
на
пiдставi
заяви
головного
бухгалтера
вiд
16.07.2018
року
про
прийнято
прийнято на
на пiдставi
пiдставi заяви
заяви головного
головного бухгалтера
бухгалтера вiд
вiд 16.07.2018
16.07.2018 року
року --- про
про
звiльнення
її
з
роботи
за
власним
бажанням.Посадова
особа
не
надала
звiльнення
її
з
роботи
за
власним
бажанням.Посадова
особа
не
надала
звiльнення її з роботи за власним бажанням.Посадова особа не надала
згоди
на
розкриття
паспортних
даних.
Часткою
статутному
капiталi
емiзгоди
згоди на
на розкриття
розкриття паспортних
паспортних даних.
даних. Часткою
Часткою ууу статутному
статутному капiталi
капiталi емiемiтента
не
володiє.
Непогашеної
судимостi
за
корисливi
та
посадовi
злочитента
тента не
не володiє.
володiє. Непогашеної
Непогашеної судимостi
судимостi за
за корисливi
корисливi та
та посадовi
посадовi злочизлочини
не
має.
Перебувала
на
посадi
16.05.2017
року.
ни
ни не
не має.
має. Перебувала
Перебувала на
на посадi
посадi ззз 16.05.2017
16.05.2017 року.
року.
З
01.08.2018
року
призначено
на
посаду
головного
бухгалтера
(наказ
№
З
З 01.08.2018
01.08.2018 року
року призначено
призначено на
на посаду
посаду головного
головного бухгалтера
бухгалтера (наказ
(наказ №
№
7
вiд
31.07.2018
року)
Актанову
Марiонеллу
Валерiївну
1980
року
народ77 вiд
вiд 31.07.2018
31.07.2018 року)
року) Актанову
Актанову Марiонеллу
Марiонеллу Валерiївну
Валерiївну 1980
1980 року
року народнародження.Посадова
особа
не
надала
згоди
на
розкриття
паспортних
даження.Посадова
ження.Посадова особа
особа не
не надала
надала згоди
згоди на
на розкриття
розкриття паспортних
паспортних даданих.Часткою
статутному
капiталi
емiтента
не
володiє.Строк
на
який
них.Часткою
них.Часткою ууу статутному
статутному капiталi
капiталi емiтента
емiтента не
не володiє.Строк
володiє.Строк на
на який
який
призначено-безстроково.Особа
не
надала
iнформацiю
щодо
попереднiх
призначено-безстроково.Особа
призначено-безстроково.Особа не
не надала
надала iнформацiю
iнформацiю щодо
щодо попереднiх
попереднiх
посад, якi
якi вона
вона обiймала
обiймала протягом
протягом останнiх
останнiх п'яти
п'яти рокiв.
рокiв. Непогашеної
Непогашеної сусупосад,
посад,
якi
вона
обiймала
протягом
останнiх
п'яти
рокiв.
Непогашеної
судимостi
за
корисливi та
та посадовi
посадовi злочини
димостi
димостi за
за корисливi
корисливi
та
посадовi
злочини не
не має.
має.
III.
III. Підпис
Підпис
1.
1. Особа,
Особа, зазначена
зазначена нижче,
нижче, підтверджує
підтверджує достовірність
достовірність інформації,
інформації, що
що
міститься
міститься уу повідомленні,
повідомленні, та
та визнає,
визнає, що
що вона
вона несе
несе відповідальність
відповідальність згідзгідно
но із
із законодавством.
законодавством.
2.
2. Найменування
Найменування посади
посади
Директор
Директор Лунiна
Лунiна Катерина
Катерина Iванiвна
Iванiвна
31.07.2018
31.07.2018 р.
р.
Голова
Голова Ліквідаційної
Ліквідаційної комісії
комісії

ПАЙОВОГО
ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ
ФОНДУ "РІАЛ
"РІАЛ ЕСЕСТЕЙТ
МЕНЕДЖМЕНТ
ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ"
ТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТМЕНТС-ПРОСПЕКТ"
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ
ВИДУ ЗАКРИТОГО
ЗАКРИТОГО ТИПУ
ТИПУ
(далі
Фонд)
ТОВАРИСТВА
З
ОБМЕЖЕНОЮ
(далі - Фонд) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМІЯ
"АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС"
ІНВЕСТМЕНТС"

(далі
(далі -- КУА)
КУА) Герченко
Герченко Т.М.
Т.М. повідомляє
повідомляє про
про прийняття
прийняття 01.08.2018
01.08.2018 року
року
одноосібним
одноосібним учасником
учасником КУА
КУА рішення
рішення про
про зміни
зміни уу складі
складі ліквідаційної
ліквідаційної кокомісії
місії Фонду.
Фонду.
З
З 01.08.2018
01.08.2018 р.
р. до
до складу
складу Ліквідаційної
Ліквідаційної комісії
комісії Фонду
Фонду входять
входять наступні
наступні
особи:
особи: Голова
Голова Ліквідаційної
Ліквідаційної комісії
комісії -- Герченко
Герченко Т.М.
Т.М. (директор
(директор КУА);
КУА); члени
члени
ліквідаційної
ліквідаційної комісіїї
комісіїї -Подгорна
-Подгорна В.В.
В.В. (економіст
(економіст КУА)
КУА) та
та Часовських
Часовських О.М.
О.М.
(начальник
(начальник сектора
сектора депозитарної
депозитарної діяльності
діяльності відділу
відділу супроводження
супроводження опеоперацій
рацій на
на фінансових
фінансових ринках
ринках ПАТ
ПАТ "БАНК
"БАНК КРЕДИТ
КРЕДИТ ДНІПРО",
ДНІПРО", що
що є
є зберігазберігачем
чем активів
активів Фонду).
Фонду).
Голова
Голова ліквідаційної
ліквідаційної комісії
комісії Фонду
Фонду Т.М.
Т.М. Герченко.
Герченко.

Акціонерне товариство «Комерційний Індустріальний Банк»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк»
2. Код за ЄДРПОУ: 21580639
3. Місцезнаходження: 04053 м. Київ, Бульварно-Кудрявська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (44)561-25-09, (44)561-25-93
5. Електронна поштова адреса: tcp@cib.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: https://cib.com.ua/uk/about/financeUA/
regulyarnaya-informatsiya
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про надання згоди
на вчинення значного правочину

14

ІІ. Текст Повідомлення
31 липня 2018 року Наглядовою радою Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» прийнято рішення про надання згоди на
вчинення значного правочину, а саме:
1) придбання депозитних сертифікатів Національного банку України.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину – 75 000 тис. грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звітності –
687 427 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної
фiнансової звітності - 10.91%.
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
Путінцева Т.В.
01.08.2018

№146, 2 серпня 2018 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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
ТОВАРИСТВО «АТП «АТЛАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 01004557
3. Місцезнаходження 03026 м. Київ вул. Пирогівський шлях, 167-А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 503 69 00 (044) 503 69 01
5. Електронна поштова адреса vitalyi.rozovenko@mercedes-benz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації atlant.ukravto.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою Радою
ПрАТ «АТП «Атлант» 31.07.2018 р. Припинення повноважень посадової
особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ «АТП
«Атлант» від 31.07.2018 р. Посадова особа Тіщенко Світлана Леонідівна
(паспорт: серія ВК номер 309173 виданий 01.11.2006 р. Ворошиловським
РВ УМВС України в м. Донецьку), яка займала посаду Член Дирекції - Головний бухгалтер, припинила повноваження з 01.08.2018 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у
розмірі 0грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини неПовідомлення 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
Акцiонерне товари-

2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

ство "Укргазвидобування"

30019775
04053 м.Київ вул.Кудрявська 26/28
044 4612951 4612951
olena.kupetska@ugv.com.ua
www.ugv.com.ua

Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

II. Текст повідомлення
31.07.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Нацiональною

має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 11 місяців.
Рішення про набуття повноважень прийнято Наглядовою Радою
ПрАТ «АТП «Атлант» 31.07.2018 р. Набуття повноважень посадової особи
виконано на підставі протоколу засідання Наглядової Ради ПрАТ «АТП «Атлант» від 31.07.2018 р. ВИСОЧАНСЬКУ ТЕТЯНУ СЕРГІЇВНУ (паспорт: серія ВН номер 605308 виданий 01.08.2013 р. Малинським РС УДМС України
в Житомирській області) введено до складу Дирекції на посаду Заступника
Генерального директора з фінансів з 01.08.2018 року. 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 набуває повноважень особа: без зазначення строку повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: аналітик департаменту контролінгу, начальник управління документального
обліку заступник Голови правління з фінансів, директор філії, начальник
департаменту контролінгу, заступник Генерального директора з фінансів,
заступник Директора з фінансів. Розмір пакета акцій емітента, які належать
цій особі: 0 акцій.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Генеральний директор
Тітяноха Сергій Васильович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
(дата)
акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонеромвласником 8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% статутного капiталу Товариства, було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме укладення з Нацiональною акцiонерною
компанiєю «Нафтогаз України» додаткової угоди до договору купiвлiпродажу природного газу сумарним обсягом до 5 809 726,741 тис.куб.м та
розрахунковою вартiстю до 33 805 637,960 тис. грн.
Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить
33 805 637,960 тис. грн.
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить
146836446 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину,
до вартостi активiв Товариства становить 23,02 %.
III.
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Прохоренко Олег Васильович
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2018.08.01
(дата)
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ЛЬВІВСЬКИЙ ІПОДРОМ
МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
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СОФОТ
УКРАЇНСЬКЕ-КАНАДСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОГАР ІНТЕРНЕШНЛ»
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ’ЄКТІВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «УКРГАЗПРОЕКТ»
УКРГАЗВИДОБУВАННЯ
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЗДОРОВ`Я
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА «ВІОЛА»
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Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Передплатний індекс:

96370

(Ціна передплати на
місяць — 394,39 грн
На рік — 4732,68 грн)
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(044) 4983815
Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України
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Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
Вид платежу
					
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
					
на
місяців
				
Всього
					
					
Отримувач платежу
					
ДУ «АРІФРУ»
		
		
Установа банку
					
АТ «Ощадбанк», м.Київ 		
						
					
На 2018 рік по місяцях
					
1
2
3
4
5
6
7

Сума

26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку

8

9

10

11

12

					
					
					
					

адреса

					
					
					
				

Вид платежу
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
на
місяців
Всього

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
20.08.2015 року № 1316)
Видавець:
Державна установа
«Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України»
Видається:
з грудня 2006 р.
Директор
Ігор Доброван
Головний редактор
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
email: l.kolomiets@smida.gov.ua

Прізвище, ім’я та по-батькові

Прийом оголошень —
email:
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (багатоканальний):
(044) 5864394,
(044) 4983816,
(044) 4983815
Адреса для листування:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206
Адреса редакції:
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 51,
оф. 1206
www.smida.gov.ua
Тираж: 1 000
Замовлення № 18146
Ціна договірна.
Матеріали, відмічені символом ,
публікуються на правах реклами

Сума

Надруковано в друкарні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
01.08.2018 р.

