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

№211 (2465) 04.11.2016 р.
У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1055–1065 від 01.11.2016 р.

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ
ПОВІДОМЛЯЄ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

№ 1055

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН» (код за ЄДРПОУ 35811822) (далі - Товариство) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН»(код за ЄДРПОУ 35811822).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

№ 1056

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «БУДІНВЕСТ 4» (код за ЄДРПОУ 36295787) (далі - Товариство)
на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «БУДІНВЕСТ 4»(код за ЄДРПОУ 36295787).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асо2

ціацію реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ
24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

№ 1057

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ЛФС
СЕРВІСЕС» (код за ЄДРПОУ 36556884) (далі - Товариство) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «ЛФС
СЕРВІСЕС»(код за ЄДРПОУ 36556884).
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ
24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «МТІ»(код
за ЄДРПОУ 33719147).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ
24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

№ 1058

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «МТІ» (код
за ЄДРПОУ 33719147) (далі - Товариство) на строк до
усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

№ 1059

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «НК «ОЙЛ
СІТІ» (код за ЄДРПОУ 32043600) (далі - Товариство) на
строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних
паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «НК «ОЙЛ
СІТІ»(код за ЄДРПОУ 32043600).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

№ 1060

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ОСТ - ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 21674760) (далі - Товариство) на
строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
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4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «ОСТІНВЕСТ»(код за ЄДРПОУ 21674760).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

№ 1061

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП» (код за ЄДРПОУ 37194253) (далі - Товариство) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП» (код за ЄДРПОУ 37194253).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

ням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «ВО
«ПРОМТЕХМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ 37032787).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

№ 1062

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ВО
«ПРОМТЕХМОНТАЖ» (код за ЄДРПОУ 37032787) (далі Товариство) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключен-

РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

№ 1063

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «УКРПОСТАЧПРОМ» (код за ЄДРПОУ 37450143) (далі - Товариство) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано5

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «УКРПОСТАЧПРОМ» (код за ЄДРПОУ 37450143).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016

м. Київ

№ 1064

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів
Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «УКРФАРМІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 35089957) (далі - Товариство)
на строк до усунення порушення.
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2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «УКРФАРМІНВЕСТ»(код за ЄДРПОУ 35089957).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію
реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
01.11.2016
м. Київ
Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ 1065

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,
Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 02.11.2016 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ФІНАНС

№211, 4 листопада 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НОРМАТИВНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ГРУП-ЕКНЕ» (код за ЄДРПОУ 33718714) (далі - Товариство) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери
Товариства у депозитарній системі України, здійснювати
облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Товариства, за виключенням операцій пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та викупом емітентом зазначених цінних паперів.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав
власності на цінні папери Товариств (перелік додається)
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704)
довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-

мання ним копії цього рішення повідомити Комісію про
його виконання.
6. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та ПрАТ «ФІНАНС
ГРУП-ЕКНЕ» (код за ЄДРПОУ 33718714).
7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте
рішення Асоціацію «Українські фондові торговці» (код за
ЄДРПОУ 33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ
24382704).
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього рішення на
офіційному веб-сайті Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на Члена Комісії Д. Тарабакіна.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила,
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань у формі
витягу від 19.10.2016 № 1001563846 про державну реєстрацію ТОВ «ВІОЛТА» (код за ЄДРПОУ: 19133146)
08.06.2004 в результаті припинення ЗАТ «ПОБЕДІТ» (код
за ЄДРПОУ: 19133146, 02217, м. Київ, вул. Драйзера,
буд. 1) та інформації, отриманої від ТОВ «ВІОЛТА» (код
за ЄДРПОУ: 19133146) листом від 19.10.2016 № 80, скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ПОБЕДІТ» (код
за ЄДРПОУ: 19133146). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ПОБЕДІТ» (код за ЄДРПОУ: 19133146)
від 13.08.1998 № 702/10/1/98, дата видачі дубліката Центральним територіальним департаментом Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку - 08.06.2015,
анульовано – розпорядження № 340-КФ-С-А від
02 листопада 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та

корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 № 1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354,
зі змінами, та відповідно до документів, наданих ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15362» (36014,
м. Полтава, вул. Тевелева, 2, код за ЄДРПОУ: 03399474)
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства, скасовано реєстрацію
випуску акцій ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15362». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ПАТ «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15362» від
12.07.2011 № 59/16/1/11, видане 12.07.2011 Полтавським
територіальним управлінням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 341-КФ-С-А від 02 листопада 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року
за № 2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
ДАН» для виключення відомостей про недиверсифікований закритий венчурний пайовий інвестиційний фонд
«ДАН», реєстраційний код за Реєстром 233049 з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№211, 4 листопада 2016 р.

РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту
недиверсифікованого закритого венчурного пайового інвестиційного фонду «ДАН» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ДАН», зареєстрованого
20.05.2004 року. Анульовано свідоцтво про внесення відомостей про недиверсифікований закритий венчурний
пайовий інвестиційний фонд «ДАН», реєстраційний код
за Реєстром 233049 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ ДАН» до
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 20.05.2004 року № 49, видане Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0282-ІС від 02 листопада 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинення пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року
за № 2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих
документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» для ви-

ключення відомостей про ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», реєстраційний код
за Реєстром 2331616 з Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією,
скасовано реєстрацію регламенту ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», зареєстрованого
29.04.2011 року. Анульовано свідоцтво про внесення відомостей про ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ», реєстраційний код за Реєстром 2331616 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛЛІОТТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» до
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування від 29.04.2011 року № 1616, видане Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0283-ІС від 03 листопада 2016 року.
03.11.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публічне акціонерне товариство
«Балтське хлібоприймальне підприємство»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство
«Балтське хлібоприймальне підприємство»
2. Код за ЄДРПОУ: 00955213
3. Місцезнаходження: 66161, Одеська обл., Балтський р-н, с. Білине,
вул. Залізнична, буд. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4866) 2-59-12/ 0 (4866) 2-59-13
5. Електронна поштова адреса: balta@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: balta-hpp.com.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:
Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
І.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ»

Код за ЄДРПОУ: 24511691
Місцезнаходження: 69008, Запорізька обл., м.Запоріжжя, Південне
шосе, 72
Міжміський код, телефон та факс: (061)2132640, (061)2132642
Електронна поштова адреса: zsteelag@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: zsteelag.pat.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
ІІ. Текст повідомлення
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеному станом на
31.10.2016р. та отриманому від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» 02.11.2016р., відбулися зміни власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. Роз-
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II. Текст повідомлення
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято
наглядовою радою Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» 02 листопада 2016 року. Предметом правочину
є укладення договору про надання зворотної безпроцентної фінансової допомоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства, становить 8 000 000,00 гривень.
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
становить 32 040 000,00 гривень. Співвідношення ринкової вартості майна
або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності становить 24,96 відсотків. Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не передбачені
законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор
Самолюк Сергій Іванович
мір частки акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Проект
Майстер» (місцезнаходження: 01133, м.Київ, вул. Кутузова, буд.18/7, код за
ЄДРПОУ: 32556179) в загальній кількості акцій та в загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій складав 21,6647%, після зміни складає 0%. Розмір пакета акцій акціонера зменшився з 50551 акцій до
0 акцій.
Згідно реєстру власників іменних цінних паперів, складеному станом на
31.10.2016р. та отриманому від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» 02.11.2016р., відбулися зміни власників
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій емітента. Розмір частки акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Барленко
Груп» (місцезнаходження: 69600, Запорізька область, м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.152-В, код за ЄДРПОУ: 37020939) в загальній кількості акцій та в
загальній кількості голосуючих акцій до зміни розміру пакета акцій складав
15,7508%, після зміни складає 0%. Розмір пакета акцій акціонера зменшився з 36752 акцій до 0 акцій.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Директор ПРАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ-АГ» О.Г.Козаченко
03.11.2016р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АНТАЛ-ЕКСПЕРТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «АНТАЛЕКСПЕРТ»
2. Код за ЄДРПОУ
14237421
3. Місцезнаходження
14017, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс (0462) 61-28-54 (04622) 4-40-16
5. Електронна поштова адреса
antal@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі
antal.athost.info
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства
«Антал-Експерт» (протокол вiд 02.11.2016) припинено повноваження ди-

ректора Демченка Олега Пилиповича в зв’язку з закiнченням термiну дiї
повноважень, перебував на посадi з 02.11.2010, не володiє часткою в
статутному капiталi емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не
надано.
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства
«Антал-Експерт» (протокол вiд 02.11.2016) призначено директора Демченка Олега Пилиповича, термiн повноважень по 02.11.2017, не володiє
часткою в статутному капiталi емiтента, не має непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних
особою не надано. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв:
економiст вiддiлу активних та пасивних операцiй Публiчного акцiонерного
товариства «Полiкомбанк», з 02.11.2010 директор Приватного
акцiонерного товариства «Антал-Експерт».
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
Демченко Олег Пилипович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
02.11.2016
(дата)

Відкрите акціонерне товариство
«Конотопське виробничо-комплектувальне управління»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
I.Загальні відомості:
1. Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство « Конотопське
виробничо-комплектувальне управління»
2. Код за ЄДРПОУ: 05387434
3. Місцезнаходження: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, буд. 16
4. Міжміський код, телефон та факс: (05447) 2-32-38
II. Текст повідомлення:
Ліквідаційна комісія Відкритого акціонерного товариства « Конотопське
виробничо-комплектувальне управління» повідомляє, що 12 грудня
2016 року о 14:00 год. за адресою: Сумська обл., м. Конотоп, вул. Сумська, буд. 16, кімната 2 (другий поверх) відбудуться позачергові загальні
збори акціонерів ВАТ «Конотопське ВКУ».
Реєстрація учасників зборів: 12 грудня 2016 року з 9:00 год. до 14:00 год.
за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16.12.2010 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або
інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу,та довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства України.
Перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування.
4. Про скасування рішень загальних зборів ВАТ « Конотопське ВКУ» від
25.08.2016 року.
5. Про затвердження ліквідаційного балансу ВАТ «Конотопське ВКУ»
станом на 22.07.2016 року.
6. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного та з проектом рішень, щодо кожного
з питань, включених до проекту порядку денного, за адресою: Сумська обл.,
м. Конотоп, вул. Сумська, буд. 16, кімн. 2 з 10:00 год. до 16:00 год. у робочі
дні, а в день проведення зборів — за тією ж адресою з 9:00 год. до
14:00 год.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, — член ліквідаційної комісії Головко Людмила Володимирівна (тел.
05447-2-32-38).
III. Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні,та визнає,що вона несе відповідальність, згідно з
законодавством.
Голова ліквідаційної комісії ____________________ В.В. Місніченко

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯСИНIВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯСИНIВСЬКИЙ КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ 00191035
3. Місцезнаходження 86110, м. Макiївка, вул. 50 рокiв утворення СРСР,
буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс (06232) 5-49-00 (062)332-82-78
5. Електронна поштова адреса office@yakhz.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://yakhz.donetsksteel.com/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Посадова особа Єлiсєєва Олена Миколаївна, яка займала посаду
головний бухгалтер, припинила повноваження, паспорт ВК 214567
26.10.2005 Центрально-Мiським РВ Макiївського МУ УМВС України в
Донецькiй областi.
Рiшення про припинення повноважень Єлісєєвой Олени Миколаївни
прийнято головою правлiння ПАТ «ЯКХЗ», виконано на пiдставi наказу
ПАТ «ЯКХЗ» №37/КН вiд 02.11.2016р. згiдно заяви Єлiсєєвой О.М.

Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого Єлісєєва О.М. перебувала на посадi: 2 роки
1 мiсяць.
Посадова особа Бирсану Юлiя Iгорєвна призначена на посаду головний
бухгалтер, паспорт ВА 160087 17.06.1996 Кiровським РВ Макiївського МУ
УМВС України в Донецькiй областi.
Рiшення про призначення Бирсану Юлії Ігорєвни прийнято головою
правлiння ПАТ «ЯКХЗ», виконано на пiдставi наказу ПАТ «ЯКХЗ» №37/КН
вiд 02.11.2016р.Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi
0,00029976137%.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
Строк, на який призначено Бирсану Ю.І.: безстроково
Iншi посади, якi обiймала Бирсану Ю.І. протягом останнiх п'яти рокiв:
ПАТ «ЯКХЗ» — головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Чаленко Вiктор Iванович
Голова правлiння
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника)
02.11.2016
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Українська гірничо-металургійна
компанія»

(далі — Товариство) повідомляє про проведення позачергових
загальних зборів акціонерів (надалі — Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 08 грудня 2016 року з 11.00 до
11.45.
Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 08 грудня 2016 року о
12.00 годині.Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, 01013, м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, конференцзала №1. Місцезнаходження Товариства: Україна,01013,м. Київ,
вул. Баренбойма,1.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
Зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні
до дня проведення Зборів 02 грудня 2016 року.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства,
про обрання лічильної комісії.
2. Звіт Генерального директора про попередні результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2016 рік.
3. Про визначення основних напрямів діяльності — затвердження
бізнес-плану Товариства на 2017 рік.
ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних Зборів

Приватного акціонерного товариства
«Український проектно-інвестиційний
центр»

Акціонеру Приватного акціонерного товариства
«Український проектно-інвестиційний центр»
Приватне акціонерне товариство «Український проектно-інвестиційний
центр» (код ЄДРПОУ 32850455, місцезнаходження: 14014 м. Чернігів вул.
Льва Толстого, 154.) далі — Товариство, повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 06 грудня 2016 року о 13-00 годині за
адресою: м. Чернігів, пр. Миру, б. 241А.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження протоколу Реєстраційної комісії;
2. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних Зборів Акціонерів;
3. Обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних Зборів Акціонерів;
4 Про припинення ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
ЦЕНТР» шляхом його ліквідації.
5. Про обрання Ліквідатора ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНОІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР».
6 Про встановлення порядку і строків заявлення вимог кредиторів
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР».
7. Про затвердження порядку і строків ліквідації ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ
ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР».

4. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.
5. Про обрання Генерального директора Товариства.
6. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів,
предметом яких є майно ринковою вартістю, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
7. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
8. Про внесення змін до Положень про регіональні філії Товариства
шляхом викладення (затвердження) їх у новій редакції.
Адрес веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного —
http://www.ugmk.ua.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен акціонер може
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 01013,
м. Київ, вул. Баренбойма, 1, перший поверх, конференц-зала № 1, кожного
робочого дня з 09.00 до 12.00 години, а в день проведення Зборів — також
у місці їх проведення.
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами —
Генеральний директор Товариства.
Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:документ, який
ідентифікує особу як акціонера Товариства чи його представника; довіреність на право участі та голосування у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).Телефон для довідок: (44) 206-72-53.
Генеральний директор
Собчук В.В.
8. Про затвердження порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.
Реєстрація акціонерів буде проводитися за місцем проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів 06 грудня 2016 року. Початок реєстрації:
об 12-30. Закінчення об 12-55.Для реєстрації та участі у позачергових Загальних Зборах Акціонерів учасникам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів — додатково документ, що посвідчує
право їх участі у голосуванні на позачергових Загальних Зборах Акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акціонерів: станом на 24-00 годину 30.11.2016р.
Адреса веб-сторінки в мережі Інтернет де можна ознайомитися з проектами
рішень — 32850455.smida.gov.ua .Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: до
позачергових Загальних Зборів Акціонерів — за місцезнаходженням Товариства: м. Чернігів вул. Льва Толстого, 154, у робочі дні (понеділок —
п’ятниця) у робочій час (з 09:30 до 11:00) у день проведення позачергових
Загальних Зборів Акціонерів — за місцезнаходження товариства за адресою: 14014 м. Чернігів вул. Льва Толстого, 154. Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прий
няття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних Зборів
Акціонерів — Тощев Роман Володимирович. Якщо до порядку денного будуть внесені зміни, то остаточний порядок денний буде надруковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» не менше ніж за 10 днів
до початку Річних Загальних Зборів. Тел. для довідок: (044) 495-16-97.
З повагою, ПрАТ «Український проектно-інвестиційний центр»

ПУБЛІЧНЕ акцiонерне товариство «ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ акцiонерне товариство «ФЕОДОСІЙСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 01423062
3. Місцезнаходження: 39603, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Бетонна, буд.19
4. Міжміський код, телефон та факс: 0675025100
5. Електронна поштова адреса: fmz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://01423062.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв Публічного акцiонерного
товариства «Феодосійський механічний завод» 31.10.2016р. у зв’язку з необхідністю приведення кількісного складу посадових осіб товариства згідно
нової редакції Статуту вирiшено: 1) припинити повноваження: а) Голови
Наглядової ради — Веремчук Володимир Павлович; перебував на посаді з
18.09.2015р.; розмір пакета акцій 0,00 % в статутному капіталі емітента;
б) члена Наглядової ради — Товариство з обмеженою відповідальністю
«Наш Берег» (код за ЄДРПОУ: 39071524, місцезнаходження: м.Київ, вул.
Підгірна/Татарська, буд.3/7, оф.98); перебував на посаді з 18.09.2015р.;
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розмір пакета акцій 44,6963 % в статутному капіталі емітента; в) члена Наглядової ради — Товариство з обмеженою відповідальністю «Наш Берег»
(код за ЄДРПОУ: 39071524, місцезнаходження: м.Київ, вул. Підгірна/Татарська, буд.3/7, оф.98); перебував на посаді з 18.09.2015р. розмір пакета акцій 44,6963 % в статутному капіталі емітента; г) члена Наглядової ради —
Відкрите акціонерне товариство Державна акціонерна холдингова компанія
«Укргеолреммаш» (код за ЄДРПОУ: 30639394, місцезнаходження: Львівська обл., м.Стрий, вул. Нижанківського, буд.3); перебував на посаді з
18.09.2015р.; розмір пакета акцій 21,7391 % в статутному капіталі емітента;
2) обрати до складу Наглядової ради на строк 3 (три) роки на посади:
а) Єльчанінова Володимира Сергійовича. Згiдно рiшення засiдання Наглядової ради вiд 31.10.2016р. обрано Головою Наглядової ради ПАТ «Феодосійський механічний завод»; інші посади, які обіймала ця особа протягом
останніх п’яти років: Голова Наглядової ради; володіє 0,00%; б) член Наглядової ради Веремчука Володимира Павловича; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової ради; володіє
0,00%; в) член Наглядової ради Лук’янова Олега Вікторовича; інші посади,
які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: менеджер; володіє
0,00%. Посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини не мають. Згоди на розкриття паспортних даних не надали.
ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством Директор Борсало Олексій Вікторович, 31.10.2016р.

№211, 4 листопада 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «Науково — дослідний інститут
автоматизації промисловості»

2. Код за ЄДРПОУ: 00233520
3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ Предславинська, 28
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 528-70-44, (044) 528-70-44
5. Електронна поштова адреса: ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття Інформації: http://www.ndi-autoprom.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів
02.11.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Посадова особа Темченко Олена Олександрівна, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента
у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів
02.11.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів про обрання членів Ревізійної комісії акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Посадова особа Темченко Олена Олександрівна, призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який
призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх
п'яти років: Член ревізійної комісії. В порядку ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» згоди на
інформацію щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів
02.11.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Посадова особа Зубов Дмитро Миколайович, яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою
в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розПовідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МЕХАНОМОНТАЖ»

2. Код за ЄДРПОУ: 01415134
3. Місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Героїв
Сталінграда, буд. 18
4. Міжміський код, телефон та факс: 06153-23219, 06153-23339
5. Електронна поштова адреса: mehanomontazh.bsu240@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.mehanomontazh.pat.ua
7. Вид особливої інформації : Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення
В персональному складі посадових осіб товариства відбулись наступні
зміни:
Звільнено: Головний бухгалтер Блажко Олена Олександрівна (фізична
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) звільнена з посади
02.11.2016 р.; розмір пакета акцій, що належать особі- 0,00грн.,що складає
0% у статутному капіталі емітента; на посаді особа перебувала з 23.04.2014р;
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішення
про припинення повноважень прийнято Головою правління ПрАТ «Механомонтаж» наказом № 08- ВК від 02.11.2016 р. на підстві заяви Блажко О.О.
Призначено: Виконуючий обов’язки головного бухгалтера Марченко
Ірина Василівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних) призначена на посаду 02.11.2016 р; розмір пакета акцій, що належать особі- 0,00грн.,що складає 0% у статутному капіталі емітента;; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: бухгалтер
ПрАТ «Механомонтаж; непогашених судимостей за корисливі та посадові
злочини не має. Строк, на який призначено особу: безстроково. Рішення
про призначення Виконуючий обов’язки головного бухгалтера прийнято
Головою правління ПрАТ «Механомонтаж» наказом № 09- ВК від
02.11.2016 р., причина прийняття цього рішення: вакантність посади .
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: Голова правління Григоряк Юрій Дмитрович М.П. 03.11.2016р

мірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів
02.11.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення
Загальних зборів акціонерів про обрання членів Ревізійної комісії акціонерів
шляхом кумулятивного голосування. Посадова особа Зубов Дмитро Миколайович, призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, Член Наглядової ради, Член
ревізійної комісії. В порядку ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.7
Закону України «Про доступ до публічної інформації» згоди на інформацію
щодо розкриття паспортних даних Посадова особа не надала.
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів
02.11.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Посадова особа Чумаченко Ірина Іванівна,
яка займала посаду Член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.
Рішення про призначення прийнято Загальними зборами акціонерів
02.11.2016 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення
Загальних зборів акціонерів про обрання членів Ревізійної комісії акціонерів шляхом кумулятивного голосування. Посадова особа Чумаченко Ірина
Іванівна, призначена на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,
на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова Наглядової ради, Член Ревізійної комісії. В
порядку ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.7 Закону України
«Про доступ до публічної інформації» згоди на інформацію щодо розкриття
паспортних даних Посадова особа не надала.
ІIІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Т.в.о. Генерального директора Головко А.В.,
02.11.2016 р.
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватне акціонерне товариство
«Київський завод металовиробів
ім.Письменного»,

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Горького, 50
Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Київський завод металовиробів ім.Письменного» (код ЄДРПОУ 00191264) повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться «08» грудня
2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 138, оф. 5.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
Загальних зборах відбудеться з 9.20 до 9.50 за місцем та у день проведення зборів. Для участі у Зборах акціонеру необхідно мати документ, що
посвідчує особу; представнику акціонера — паспорт та довіреність,
оформлену у відповідності до чинного законодавства.
Право на участь у зазначених позачергових Загальних зборах акціонерів будуть мати акціонери відповідно до переліку акціонерів, складеним
станом на 24 годину «02» грудня 2016 року.
Проект порядку денного:
1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
4. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства.
5. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
6. Затвердження Положення про Правління Товариства.
Інформація про позачергові Загальні збори акціонерів та проекти рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена
на веб-сайті Товариства http://00191264.smida.gov.ua/ в мережі Інтернет.
З усіма матеріалами та проектами рішень позачергових Загальних
зборів акціонерів Ви можете ознайомитися в ПрАТ КЗМ ім.Письменного за
адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, 50, к. 4, в робочі дні, відповідальна
особа член Наглядової ради Товариства Равва Галина Анатоліївна. Телефон для довідок: (044) 287-33-15. В день проведення Загальних зборів
документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та
проекти рішення з питань порядку денного у письмовій формі надаються
акціонерам у місці проведення Загальних зборів.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова правління
Бондар Михайло Миколайович.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

2. Код за ЄДРПОУ: 35591059
3. Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 585-70-91
5. Електронна поштова адреса: info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.globusbank.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Призначити виконуючим обов’язки Голови Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС» Куріленка Сергія Борисовича з 01 листопада 2016 року на період до
погодження призначення на посаду Голови Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
Мамедова Сергія Геннадійовича Національним банком України.

Призначити на посаду Голови Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС» Мамедова
Сергія Геннадійовича з 01 листопада 2016 року та приступити до виконання обов’язків Голови Правління після надання письмової згоди на це Національним банком України відповідно до статті 42 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Зміни відбулись на підставі Протоколу Засідання Наглядової ради
ПАТ «КБ «ГЛОБУС» №37 від 27 жовтня 2016 р.
Куріленко Сергій Борисович (згоди на розкриття паспортних даних не
отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Мамедов Сергій Геннадійович (згоди на розкриття паспортних даних не
отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
В.о. Голови Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
С.Б. Куріленко,
02.11.2016 року

Публiчне акцiонерне товариство «Новопавлiвський гранiтний кар’єр»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство
«Новопавлiвський гранiтний кар’єр»
2. Код за ЄДРПОУ
00292304
3. Місцезнаходження
53282, Днiпропетровська обл.,
Нiкопольський р-н, с. Кам’янське,
Озерна, 40
4. Міжміський код, телефон та факс 0566 69-17-51 0566-69-17-51
5. Електронна поштова адреса
vat.ngk@mail.ru
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, http://00292304.smida.gov.ua/
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента

II. Текст повідомлення
1.
Наглядовою
радою
публiчного
акцiонерного
товариства
«Новопавлiвський гранiтний кар’єр» прийнято рiшення вiд 02 листопада
2016 року (протокол № 10/16 вiд 02 листопада 2016 року) припинити повноваження члена ради директорiв, у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi:
Виконавчий директор — Iвженко Марина Олександрiвна.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%.
Особа перебувала на посадi з 01.11.2013 року.

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
Керуючись т. 2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.) посадова особа
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.
2.
Наглядовою
радою
публiчного
акцiонерного
товариства
«Новопавлiвський гранiтний кар’єр» прийнято рiшення вiд 02 листопада
2016 року (протокол № 10/16 вiд 02 листопада 2016 року) обрати до складу
ради директорiв:
Виконавчий директор — Iвженко Марина Олександрiвна.
Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента: 0%.
Строк призначення посадової особи — 3 (три) роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Назви посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв — виконавчий директор ПАТ «Новопавлiвський гранiтний кар’єр»
Керуючись т. 2 ст.32 Конституцiї України та ст. 14 Закону України «Про
захист персональних даних» (№2297-VI вiд 01.06.2010 р.) посадова особа
не дала згоди про розкриття iнформацiї щодо даних паспорта.

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
Iвженко Марина Олександрiвна
Виконавчий директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
02.11.2016
(дата)
Наглядова рада ПАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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НОВИНИ
Обрано Голову Наглядової ради ПАТ «НДУ»

На засіданні Наглядової ради ПАТ «НДУ» 3 листопада
2016 року було обрано Голову та призначено Заступника
Голови Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України».
Головою Наглядової ради став Ігор Мітюков, його заступником Микола Селехман.
Нагадаємо, 11 жовтня 2016 року відбулись позачергові
загальні збори акціонерів ПАТ «НДУ», на яких було внесено зміни до Статуту та до Положення про Наглядову
раду щодо впровадження інституту незалежних директорів. Також було оновлено склад Наглядової ради: за пропозицією Національного банку були переобрані Микола
Селехман і Олег Курінний, від «Ощадбанку» — Олександр Зима. Від НКЦПФР — Алла Папаіка і Олег Ткаченко. Членами Наглядової ради ПАТ «НДУ», як незалежні
директори, стали Ігор Мітюков і Наталія Селякова.

Поднадзорные Нацкомфинуслуг компании
должны переоформить разрешительные
документы в случае изменения
информации об их местонахождении в
рамках декоммунизации

Финансовые учреждения, надзор за деятельностью
которых осуществляет Нацкомфинуслуг, должны внести
изменения в Государственный реестр финансовых
учреждений в случае изменения информации об их местонахождении в связи с изменением названия города
или улицы в рамках закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их
символики».
Об этом говорится на сайте Нацкомиссии относительно необходимости переоформления разрешительных
документов.
Согласно указанному закону, зарегистрированные на
день его вступления в силу юрлица в случае нарушения
требований закона обязаны в течение одного месяца со
дня вступления его в силу привести свои учредительные
документы, наименование и/или символику в соответствие с требованиями закона. При этом они освобождаются от уплаты административного сбора при госрегистрации таких изменений в учредительные документы.
Дополнительно регулятор отмечает, что, согласно Положению о Государственном реестре финансовых
учреждений, финучреждения обязаны предоставлять в
Нацкомиссию письменное сообщение с перечнем изменений и/или дополнений к информации, содержащейся
в регистрационной карточке юрлица, на протяжении
15 рабочих дней после возникновения соответствующих
изменений.
В то же время законодательство не устанавливает
определенный срок внесения изменений в сведения о
юрлице в Едином государственном реестре юрлиц,
физлиц-предпринимателей и общественных формирований, в том числе изменений в учредительные документы.
Нацкомфинуслуг напоминает, что в госреестр вносится общая информация о заявителе, включающая информацию, в частности о местонахождении (в том числе

область, район, населенный пункт, район населенного
пункта, улица). Изменение местонахождения финучреждения является основанием для переоформления его
свидетельства о регистрации.
Как сообщалось, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их
символики», которым запрещается советская и нацистская символика, в том числе и в географических названиях, президент Украины Петр Порошенко подписал
15 мая 2015 года. После этого Верховная Рада приняла
ряд законопроектов о переименовании населенных пунктов в Украине, в том числе и двух областных центов.

Цены на нефть растут после резкого
падения накануне, Brent подорожала до
$47,4 за баррель

Цены на нефть выросли в четверг после резкого снижения накануне, обусловленного ростом запасов в
США.
Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на
лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на
$0,54 (1,15%) — до $47,40 за баррель. К закрытию рынка
в среду фьючерсы упали в цене на $1,28 (2,66%) — до
$46,86 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,41 (0,9%) — до $45,75
за баррель. Контракт подешевел на $1,33 (2,85%) — до
$45,34 за баррель по итогам предыдущей сессии.
Согласно данным Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США,
коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 14,42 млн баррелей, или на 3,1%. Аналитики,
опрошенные S&P Global Platts, ожидали в среднем повышения всего на 1,9 млн баррелей.
Тем временем, резервы бензина сократились на
2,21 млн баррелей, дистиллятов — на 1,83 млн баррелей, свидетельствуют официальные расчеты.
Цены на нефть снижались в течение нескольких сессий на опасениях, что члены ОПЕК и другие нефтедобывающие страны не сумеют договориться о совместном
ограничении добычи, поскольку все больше стран требуют для себя особых условий.
Эксперты ожидают высокой волатильности торгов с
учетом приближающихся президентских выборов в
США.
«Множество факторов неопределенности, включая
президентские выборы в США, предстоящее заседание
ОПЕК, а также ожидаемый подъем ставки Федрезервом
будут поддерживать высокую волатильность цен на
нефть до конца текущего года», — цитирует агентство
Bloomberg аналитика Hyundai Futures Уилла Юна.

Банк Англии не станет менять ставку,
повысит прогноз инфляции — прогноз

Банк Англии не станет менять базовую процентную
ставку на ноябрьском заседании, которое завершится в
четверг, однако может снизить ее на одном из ближайших заседаний, полагают эксперты.
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В августе ЦБ Великобритании снизил ставку до
рекордно низкого уровня в 0,25%. Кроме того, банк после длительного перерыва возобновил программу выкупа активов. Данные меры были приняты для того, чтобы
защитить экономику Великобритании от негативных последствий решения страны покинуть ЕС (Brexit).
Между тем, как следует из последних статданных,
экономика Великобритании справилась с шоком гораздо
лучше, чем опасались представители Центробанка. В
связи с этим глава ЦБ Марк Карни, предупреждавший о
рисках Brexit, подвергся жесткой критике со стороны
консервативных политиков и принял решение не оставаться на своем посту полный восьмилетний срок.
М.Карни уйдет в отставку в середине 2019 года, через
некоторое время после окончания официальной процедуры выхода страны из ЕС.
В четверг ЦБ представит обновленные прогнозы роста ВВП Великобритании и инфляции — и за последним
прогнозом будут пристально следить участники рынка.
Инфляция в стране остается ниже целевого уровня Банка Англии, составляющего 2%, с 2013 года, однако в последнее время падение фунта стерлингов привело к повышению темпов роста потребительских цен.
С 24 июня, когда было объявлено о результатах референдума, фунт стерлингов в паре с долларом упал на
18% и торгуется около $1,23 за фунт. Аналитики Bank of
America ожидают, что в первом квартале 2017 года курс
достигнет дна на уровне $1,15 за фунт, а затем поднимется до $1,25 за фунт к концу следующего года.
Как сообщалось, в сентябре годовая инфляция в Великобритании была рекордной с 2014 года — 1%. Ранее
М.Карни допустил, что показатель может превысить целевой уровень. Согласно последним оценкам Банка Англии, рост цен может ускориться до 2,4% к 2018 году.
Эксперты Национального института социальных и
экономических исследований (National Institute for Social
and Economic Research, NIESR) и вовсе считают, что
британская инфляция может подскочить до 4% уже во
второй половине следующего года.
ВВП страны, тем временем, в июле-сентябре вырос на
0,5% вместо ожидавшегося центробанком повышения на
0,1%. Отмечается, что подъему экономики также поспособствовал слабый фунт, сделавший экспорт товаров более привлекательным для британских производителей.
Банк Англии ожидает роста британского ВВП в
2017 году всего на 0,8%, в 2018 году — на 1,8%.

Saudi Aramco в 2017 году начнет
публикацию квартальной финотчетности

Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), крупнейший в
мире экспортер нефти, со следующего года начнет ежеквартальную публикацию финансовой отчетности, заявил главный исполнительный директор госкомпании
Амин Насер на конференции в Эр-Рияде.
По его словам, подготовка компании к первичному
размещению акций (IPO) проходит хорошо.
А.Насер ожидает повышения цен на нефть в первом
полугодии 2017 года на фоне ребалансировки мирового
рынка к концу текущего года. Глобальный спрос увеличится на 1,2 млн баррелей в сутки в 2016 и 2017 годах,
сказал он.
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Saudi Aramco планирует удвоить добычу природного
газа в следующее десятилетие, сообщил также глава
компании.

Мировые инвестиции в компании
финансовых технологий в 2016 г. могут
превысить $30 млрд — эксперты

Общемировой объем инвестиций в компании финансовых технологий по итогам 2016 года может превысить
$30 млрд, сообщили в финтех-холдинге ID Finance (торговые марки MoneyMan и AmmoPay) со ссылкой на данные компании Emery Capital.
«По данным Emery Capital (управляет венчурными инвестициями в технологические стартапы), мировой объем инвестиций в финтех-компании в 2015 году составил
около $20 млрд, а за 6 месяцев 2016 года в компании
финансовых технологий было инвестировано порядка
$13 млрд, — сказал гендиректор ID Finance Борис Батин. — В Emery Capital ожидают, что по итогам 2016 года
общий объем инвестиций может превысить $30 млрд».
В настоящее время в финтех-индустрии активно развиваются направления платежей, управления активами,
«больших данных» (big data) и некоторые другие. Также
эксперты считают, что все более перспективными становятся проекты, использующие в сфере финансов технологии искусственного интеллекта и машинного обучения.
Б.Батин рассказал также, что в России активно развивается рынок онлайн-кредитования. По оценкам ID
Finance, которая работает, в том числе, в этом сегменте,
по итогам 2016 года объем рынка онлайн-кредитования
в России составит 18,5 млрд рублей (без учета соответствующих банковских сервисов) против 6 млрд рублей в
2015 году.
«Безусловно, сегодня рынок онлайн-кредитования является драйвером всего рынка микрофинансирования
(МФО), — сказал Б.Батин. — Мы наблюдаем четкую тенденцию по перетоку клиентов из традиционных МФО в
онлайн-компании. По нашим оценкам, через 2-3 года более 50% всех займов в стране будет выдаваться онлайн».

Цена золота поднялась выше $1300
за унцию впервые за месяц

Цена золота в ходе торгов в среду поднялась выше
$1300 за унцию впервые за месяц, найдя поддержку в
усиливающейся неопределенности в отношении итогов
президентских выборов в США, а также в ослаблении
курса доллара, сообщает MarketWatch.
Как отмечают аналитики, обычно доллар и сам играет
роль «тихой гавани» для инвесторов, но в данной ситуации участники рынка предпочитают другие активы, включая золото, японскую иену и швейцарский франк.
За неделю до выборов опрос общественного мнения в
США указал на незначительное преимущество кандидата на пост президента от республиканцев Дональда
Трампа перед его соперницей Хиллари Клинтон, представляющей Демократическую партию.
Результаты опроса, проведенного телеканалом ABC и
газетой The Washington Post, показали, что за Д.Трампа
готовы отдать голоса 46% респондентов, тогда как за
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Х.Клинтон — лишь 45%. Республиканец впервые с мая
вырвался на первое место в этом опросе.
Котировки контрактов на золото с поставкой в декабре выросли на 1,2% — до $1303,9 за унцию. По данным
FactSet, это самая высокая отметка с 3 октября.
Декабрьские фьючерсы на серебро подорожали на
1,4%, достигнув $18,675 за унцию, после скачка на 3,5%
по итогам торгов во вторник.

Природный газ подешевел в США
до минимума почти за 2 месяца
из-за теплой погоды

Цена природного газа в ходе торгов в среду в США упала до минимума с 8 сентября, снижение продолжается
уже третью сессию подряд, поскольку теплая погода сдерживает спрос на топливо, пишет The Wall Street Journal.
На торгах в системе Нью-йоркской товарной биржи
(NYMEX) фьючерсы на газ с поставкой в декабре подешевели на 1,2% — до $2,866 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU).
«Пока главной причиной является отсутствие холодной погоды», — заявил директор GMP FirstEnergy по институциональным исследованиям Мартин Кинг.
По его словам, непривычно высокие для этого времени года температуры увеличат закачку газа в хранилища. Уже сейчас товарные запасы природного газа в США
превышают средний долгосрочный уровень на 4,9%, а
уровень на начало ноября 2015 года — на 1,3%, свидетельствуют данные Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики.

Китай за 9 месяцев инвестировал
в железнодорожное строительство
542,3 млрд юаней

Суммарные инвестиции в основные фонды в сфере
железных дорог в Китае составили за три квартала этого

года 542,3 млрд юаней ($80,2 млрд), увеличившись на
10,3% относительно аналогичного периода 2015 года,
сообщила China Railway Corp.
В эксплуатацию было сдано 1209,9 км железных дорог.
По предварительным подсчетам, за весь 2016 год в
железнодорожное строительство будет вложено свыше
800 млрд юаней и сдано в эксплуатацию более 3200 км
новых железных дорог.
Количество железнодорожных объектов, строительство которых начато в этом году, достигнет 45, отмечают
в корпорации.
В январе-сентябре в стране была полностью или частично завершена реализация 22 железнодорожных
проектов, включая высокоскоростную железнодорожную
магистраль Чжэнчжоу-Сюйчжоу, междугородные железные дороги Дунгуань-Хуэйчжоу, Фошань-Чжаоцин, сообщает агентство «Синьхуа».
China Railway является оператором железнодорожной
сети страны.
Как сообщалось, на конец 2015 года протяженность
эксплуатируемых железных дорог в Китае составляла
121 тыс. км, в том числе 19 тыс. км из них являлись высокоскоростными. Согласно плану, в 2020 году эти показатели вырастут до 150 тыс. км и 30 тыс. км соответственно.
В долгосрочной перспективе протяженность железных
дорог страны составит около 200 тыс. км, а длина скоростных линий — около 45 тыс. км. Тогда железнодорожная сеть страны охватит все города, численность населения каждого из которых превышает 200 тыс. человек,
а крупные и средние города с населением более 500 тыс.
человек каждый в основном будут охвачены скоростной
железнодорожной сетью.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
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