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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
РІШЕННЯ
«03» листопада 2016

м. Київ

№1067

Щодо видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності,
а саме депозитарної діяльності депозитарної установи, ТОВ «НОВАВЕСТ»
За підсумками розгляду заяви та документів, поданих
заявником до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому рин
ку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяль
ності депозитарної установи, відповідно до Порядку та
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних па
перів), переоформлення ліцензії, затверджених рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

від 14.05.2013 № 817 (зі змінами), зареєстрованих в Мініс
терстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386,
Національна комісія
з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ
ДАЛЬНІСТЮ «НОВАВЕСТ» (01001, м. Київ, вулиця Меч
никова, будинок 2; код за ЄДРПОУ 40007841) ліцензію
на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної ді
яльності депозитарної установи.
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій
ному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас
ників фондового ринку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
Інформаційні повідомлення
та новини НКЦПФР
НКЦПФР відновила,
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди
ректора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі
сії від 10.11.2015 року №1843, на підставі п. 2 розділу І
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року
за №822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно
до документів, наданих Головою комісії з припинення
ПрАТ «Саня», код за ЄДРПОУ: 24575291, 02222, м. Київ,
вул. Лаврухіна, 7-Б, на зупинення обігу акцій у зв`язку з
перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг
акцій ПрАТ «Саня» – розпорядження № 277-КФ-З від
04 листопада 2016 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов`язаних з переходом прав власності на акції, та об
межується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«08» листопада 2016 року
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди
ректора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі
сії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасуван
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер
стві юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із
змінами та доповненнями, відповідно до документів, на
даних головою комісії з припинення ПАТ «Автобаза №4»,
код за ЄДРПОУ: 05526238, 65003, м. Одеса, вул. Цер
ковна, 29, на скасування реєстрації випуску акцій у
зв`язку з перетворенням акціонерного товариства, ска
совано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Автобаза №4».
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Автобаза
№4» від 23.05.2011 року №33/15/1/11, видане
09.07.2013 року Одеським територіальним управлінням
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин
ку, анульовано – розпорядження № 339-КФ-С-А від
02 листопада 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди
ректора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі
сії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасуван
ня реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням На
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.05.2013 року за №822/23354, із зміна
ми та доповненнями, відповідно до документів, наданих
головою комісії з припинення ПрАТ «Укрінпро», код за
2

ЄДРПОУ: 32389148, місцезнаходження: 02002, м. Київ,
вул. Раїси Окіпної, 4-Б, приміщення 33, на скасування ре
єстрації випуску акцій у зв`язку з перетворенням акціо
нерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій
ПрАТ «Укрінпро». Свідоцтво про реєстрацію випуску ак
цій ПрАТ «Укрінпро» від 24.12.2015 року №157/1/2015,
видане 12.07.2016 року Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 342-КФ-С-А від 03 листопада 2016 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди
ректора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
10.11.2015 №1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня
2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до
документів, отриманих від ПАТ «Завод залізобетонних
конструкцій ім. Світлани Ковальської», код за ЄДРПОУ:
05523398, 01013, м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7, на ска
сування реєстрації випуску облігацій серії Н у зв’язку з
погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску об
лігацій ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій
ім. Світлани Ковальської» серії Н. Свідоцтво про реє
страцію випуску облігацій ПАТ «Завод залізобетонних
конструкцій ім. Світлани Ковальської» серії Н від
09.10.2012 №243/2/12, видане 17.09.2013 Національною
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова
но – розпорядження № 214-КФ-С-О від 04 листопада.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди
ректора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі пункту 1 глави 3 роз
ділу V Положення про порядок випуску облігацій вну
трішніх місцевих позик, затвердженого рішенням Націо
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
29.04.2014р. №578, зареєстрованого в Міністерстві юс
тиції України 29.05.2014 за №570/25347 (зі змінами), та
відповідно до документів, наданих Київською міською
Радою (ідентифікаційний код юридичної особи: 22883141,
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36) на зупинення обігу об
лігацій внутрішніх місцевих позик Київської міської Ради
2012 року (серія G), зупинено обіг облігацій внутрішніх
місцевих позик (серія G) Київської міської Ради
2012 року (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій вну
трішніх місцевих позик №12/1-І-2012 від 29.11.2012р., дата
видачі: 22.01.2013р.) – розпорядження № 03-КФ-З-ОВМП
від 01 листопада 2016 року.
04.11.2016 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.
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РОЗКРИТТЯ
ПРЕС
СЛУЖБІНФОРМАЦІЇ
А КОМІСІЇ ПО
НА
ВІД
ФОНДОВОМУ
ОМЛЯЄ
РИНКУ
НКЦПФР інформує про результати свого
чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре
гулятора фондового ринку, що відбулося 03 листопада
2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного
прийняті такі рішення:
1. Щодо погодження «Питань для співбесіди прийнято
під час проведення іспиту (здійснення під рішення
сумкового контролю знань) за результатами
навчання, підвищення кваліфікації відпові
дальних працівників суб’єктів первинного
фінансового моніторингу, а також інших пра
цівників, залучених до проведення фінансо
вого моніторингу та самопідготовки слухачів
при підготовці до складання іспиту»
2. Щодо видачі ліцензії на провадження прийнято
професійної діяльності на фондовому рин рішення
ку – депозитарної діяльності, а саме депо
зитарної діяльності депозитарної установи,
ТОВ «НОВАВЕСТ»
3. Про погодження розповсюдження ре прийнято
кламних матеріалів АТ «ТАСКОМБАНК»
рішення
4. Щодо надання дозволу на проведення прийнято
вичерпного переліку операцій в системі де рішення
позитарного обліку цінних паперів, емітова
них ПрАТ «Завод Радар»

5. Щодо проекту постанови Кабінету Міні прийнято
стрів України «Про деякі питання управлін рішення
ня об’єктами державної власності»
із зауваженнями
6. Щодо проекту постанови Кабінету Міні прийнято
стрів України (щодо порядку оприлюднення рішення
інформації)
із зауваженнями
7. Щодо внесення змін до інформації про прийнято
ТОВ «РЮРІК», що міститься в Державному рішення
реєстрі уповноважених рейтингових агентств
8. Щодо реєстрації випуску та проспекту прийнято
емісії акцій Приватного акціонерного това рішення
риства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ»
9. Щодо реєстрації випуску та проспекту прийнято
емісії акцій Публічного акціонерного това рішення
риства «АЙБОКС БАНК»
10. Щодо реєстрації випуску та проспекту прийнято
емісії облігацій серій А, В, С ПП «Сихів рішення
ське», що пропонуються для публічного
розміщення
11. Щодо реєстрації випуску та проспекту прийнято
емісії опціонних сертифікатів серій А,В,С рішення
ТОВ «Сіті Прем’єр»
12. Щодо реєстрації випуску та проспекту прийнято
емісії акцій Публічного акціонерного това рішення
риства «БМ БАНК»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМПАНІЯ «БАСТІОН»!

Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПА
НІЯ «БАСТІОН» (далі Товариство), ідентифікаційний код юридичної особи
24992294, місцезнаходження якого: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпров
ський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, повідомляє
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, для чого у відпо
відності до діючого законодавства повідомляє наступну інформацію:
1). Дата, час та місце проведення позачергових загальних зборів акціо
нерів.
Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів — 14 грудня 2016 року.
Час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів —
10 годин 00 хвилин.
Місце проведення позачергових загальних зборів акціонерів: 52070,
Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.
2). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачер
гових загальних зборах акціонерів.
Час початку реєстрації — 09 годин 30 хвилин 14 грудня 2016 року.
Час закінчення реєстрації — 09 годин 50 хвилин 14 грудня 2016 року.
Місце проведення реєстрації — 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський
район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.
Участь у позачергових загальних зборах акціонерів можуть прийняти як
акціонери, так і їх представники.
Для реєстрації акціонерам Товариства — фізичним особам необхідно
мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ,
що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів — належ
ним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (пас
порт або інший документ, що може ідентифікувати особу).
3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у по
зачергових загальних зборах акціонерів — 24 година 00 хвилин 08 грудня
2016 року.
4). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом
порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку голосування на позачергових загальних збо
рах акціонерів та регламенту позачергових загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го
лосування на позачергових загальних зборах акціонерів.
4. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
5. Про приведення Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» у відповідність
до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Внесення змін до
Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» шляхом викладення Статуту у новій
редакції. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
6. Про приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до
Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом затвер
дження положень в новій редакції.
7. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізо
ра ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН».
5) Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до
проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства:
www.bastion-fish.com.ua.
6). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть
ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів:
З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань проекту по
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів (необхідними для
прийняття рішень по них), акціонери ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або їх
представники можуть ознайомитися до дати проведення позачергових загаль
них зборів акціонерів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня пере
рва з 13-00 год. до 14-00 год.) за місцезнаходженням Товариства: 52070, Дні
пропетровська обл., Дніпровський район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт,
будинок 145, кімната переговорів, а також у день проведення позачергових за
гальних зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «КОМПАНІЯ
«БАСТІОН» у місці їх проведення: 52070, Дніпропетровська обл., Дніпровський
район, село Старі Кодаки, вулиця Аеропорт, будинок 145, кімната переговорів.
Документи надаються акціонеру ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» та/або
його предcтавнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту,
отриманого Правлінням ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» не пізніше ніж за
п’ять робочих днів до дати ознайомлення. В день проведення позачерго
вих загальних зборів акціонерів ПрАТ «КОМПАНІЯ «БАСТІОН» документи
надаються учаснику зборів для ознайомлення в місці їх проведення без
попереднього письмового запиту. Відповідальна особа за порядок озна
йомлення акціонерів із документами (матеріалами) — Голова Правління
Товариства Корецький Георгiй Михайлович, який за надходженням запиту
визначає час і місце ознайомлення.
Довідки за телефонами: (056) 3778287, 3778288.

3

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№212, 7 листопада 2016 р.

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

Приватне акціонерне товариство «Завод
електрохімічних покриттів» (код за ЄДРПОУ 14315799).

Місцезнаходження — 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон
(факс) — (044)481-26-23. Електронна поштова адреса — zehp@artem.ua.
Адреса сторінки в мережі Інтернет — www.zehp.kiev.ua. Вид особливої ін
формації — відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради від 04.11.16р., в зв’язку з закінчен
ням терміну повноважень, переобраний терміном на 3 роки директор Га
лінський Олександр Валерійович, розмір пакету акцій 1,23458%, термін
перебування на посаді 5 років, непогашеної судимості за корисливі та по
садові злочини не має, не надав згоду на розкриття паспортних даних.
3. Підпис
Директор Галінський О.В. підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з за
конодавством, 04.11.16 р.

Публiчне акцiонерне товариство «Жежелiвський кар’єр»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«Жежелiвський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ 00292379
3. Місцезнаходження 22116, с.Жежелiв Козятинського р-ну Вiнницької
обл., вул. Ленiна
4. Міжміський код, телефон та факс (04342) 35-1-32
5. Електронна поштова адреса: zezeliv@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.mineral-ukraina.com/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
1 листопада 2016р. Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ «Жежелiвський
кар'єр» прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:
У зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, припинити повнова
ження Наглядової ради Товариства у повному складi:
Звiльнити з посади Голови Наглядової ради Заплеталову Радмiлу (осо
ба не надала згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до
ЗУ «Про захист персональних даних»). Заплеталова Радмiла непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа володiє часткою
в статутному капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр» 0,000002% (1 шт.), особа
перебувала на посадi 6 рокiв, з 19.01.2010р
Звiльнити з посади члена Наглядової ради Ковальчика Мартiна (особа
не надала згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ «Про
захист персональних даних»). Ковальчик Мартiн непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, особа володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр» 0,000002% (1 шт.)особа перебувала
на посадi 6 рокiв, з 19.01.2010р
Звiльнити з посади члена Наглядової ради — Лiчку Зденека(особа не
надала згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ «Про
захист персональних даних») , особа не володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр» непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має; Заборона обiймати посади вiдсутня; Є
афiлiйованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя). особа перебувала на
посадi 6 місяців, з 12.04.2016р
1 листопада 2016р. Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ «Жежелiвський
кар'єр» прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:
У зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, здiйснено переоб
рання складу Наглядової ради:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Заплеталову Радмiлу
21.03.1973р.н.(особа не надала згоду на оголошення персональних даних
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя);особа володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр» 0,000002% (1 шт.);протягом останнiх

ПАТ КБ “Центр”

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
ПАТ КБ "Центр"
2. Код за ЄДРПОУ
37119553
3. Місцезнаходження
02002 Київ проспект Науки 54-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 044 393-74-00 044 393-74-00
5. Електронна поштова адреса
office@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер www.bankcenter.com.ua
нет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
II. Текст повідомлення
Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової Ради (про
токол №80 від 04.10.2016) Призначення посадової особи виконано на під
ставі рішення Національного банку України від 30.09.2016 №359 Посадова
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п'яти рокiв особа перебувала на посадах: Iнженер ЄТ «STRABAG
SE»(Австрiя) останнi 12 рокiв,Керiвник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська
Республiка)останнi 12 рокiв, член Наглядової ради ПАТ «Жежелiвський
кар'єр»; особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має; Заборона обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою
ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 3 роки.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Смірнова Олександра
30.05.1974р.н.(особа не надала згоду на оголошення персональних даних
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія); особа не володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр»; протягом останнiх п'яти рокiв особа
перебувала на посадах: Менеджер зі збуту TECHNOPARK CZ s.r.o (Чеська
Республіка) 5р.,Менеджер Diantex Trade s.r.o (Чеська Республіка) 2р; регіо
нальний директор ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка); особа непо
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Заборона
обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою ЄТ «STRABAG
SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 3 роки.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Резнічека Марека
12.05.1965р.н.; (особа не надала згоду на оголошення персональних даних
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія); особа не володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр»; протягом останнiх п'яти рокiв особа
перебувала на посадах: Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республі
ка) 10р.; особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має; Заборона обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою
ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 3 роки.
1 листопада 2016р. Наглядова рада прийняла рiшення про змiну складу
посадових осiб, а саме:
У зв’язку з переобранням складу Наглядової ради:
Обрано на посаду Голови Наглядової ради Заплеталову Радмiлу
21.03.1973р.н.(особа не надала згоду на оголошення персональних даних
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя);особа володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Жежелiвський кар’єр» 0,000002% (1 шт.);протягом останнiх
п'яти рокiв особа перебувала на посадах: Iнженер ЄТ «STRABAG
SE»(Австрiя) останнi 12 рокiв,Керiвник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська
Республiка)останнi 12 рокiв, член Наглядової ради ПАТ «Жежелiвський
кар'єр»; особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має; Заборона обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою
ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 3 роки.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Галас Михайло Михайлович
03.11.2016р.
особа Климович Ілля Леонидович (паспорт: серія КЕ номер 975999 вида
ний 11.03.1998 р. Біляївським РВ УМВС України в Одеській області), при
значена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіта
лі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна
чено особу: <з 04.10.2016>. Інші посади, які обіймала особа протягом
останніх п'яти років: <ПАТ КБ Центр» — заступник Голови Правління,
ПАТ «Банк «Восток» — керівник віддулу розробки продуктів, ПАТ UniCredit
Bank — регіональний директор>. Розмір пакета акцій емітента, які нале
жать цій особі: 0.00%розміру пакету акцій.
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
Климович І.Л.
Голова Правління
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.10.04
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство «Хустський кар’єр»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство
«Хустський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ 05467613
3. Місцезнаходження 90410, с. Рокосово, Хустський район, Закарпатська обл. вул.. Промзона, 1
4. Міжміський код, телефон та факс (03142) 5-21-21
5. Електронна поштова адреса: khustskiy.karyer@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://www.mineral-ukraina.com/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення
3 листопада 2016р. Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ «Хустський кар'єр»
прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:
У зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, припинити повнова
ження Наглядової ради Товариства у повному складi:
Звiльнити з посади Голови Наглядової ради Заплеталову Радмiлу (осо
ба не надала згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ
«Про захист персональних даних»). Заплеталова Радмiла непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, особа володiє часткою
в статутному капiталi ПАТ «Хустський кар’єр» 0,000008% (1 шт.), особа пе
ребувала на посадi 6 рокiв, з 21.01.2010р
Звiльнити з посади члена Наглядової ради Ковальчика Мартiна (особа
не надала згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ «Про
захист персональних даних»). Ковальчик Мартiн непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, особа володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Хустський кар’єр» 0,000008% (1 шт.)особа перебувала на
посадi 6 рокiв, з 21.01.2010р
Звiльнити з посади члена Наглядової ради - Лiчку Зденека(особа не
надала згоду на оголошення персональних даних вiдповiдно до ЗУ «Про
захист персональних даних») , особа не володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Хустський кар’єр» непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має; Заборона обiймати посади вiдсутня; Є
афiлiйованою особою ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя). особа перебувала на
посадi 6 місяців, з 14.04.2016р
3 листопада 2016р. Загальнi Збори акцiонерiв ПАТ «Хустський кар'єр»
прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:
У зв’язку з внесенням змiн до Статуту Товариства, здiйснено переоб
рання складу Наглядової ради:
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Заплеталову Радмiлу
21.03.1973р.н.(особа не надала згоду на оголошення персональних даних
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя);особа володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Хустський кар’єр» 0,000008% (1 шт.);протягом останнiх п'яти

рокiв особа перебувала на посадах: Iнженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя)
останнi 12 рокiв,Керiвник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республiка)
останнi 12 рокiв, член Наглядової ради ПАТ «Хустський кар'єр»; особа не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Заборона
обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою ЄТ «STRABAG
SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 3 роки.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Смірнова Олександра
30.05.1974р.н.(особа не надала згоду на оголошення персональних даних
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія); особа не володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Хустський кар’єр»; протягом останнiх п'яти рокiв особа пере
бувала на посадах: Менеджер зі збуту TECHNOPARK CZ s.r.o (Чеська Рес
публіка) 5р.,Менеджер Diantex Trade s.r.o (Чеська Республіка) 2р; регіо
нальний директор ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка); особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Заборона
обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою ЄТ «STRABAG
SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 3 роки.
Обрано на посаду Члена Наглядової ради Резнічека Марека
12.05.1965р.н.; (особа не надала згоду на оголошення персональних даних
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрія); особа не володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Хустський кар’єр»; протягом останнiх п'яти рокiв особа пере
бувала на посадах: Інженер ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республіка)
10р.; особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має; Заборона обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою
ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 3 роки.
3 листопада 2016р. Наглядова рада прийняла рiшення про змiну складу
посадових осiб, а саме:
У зв’язку з переобранням складу Наглядової ради:
Обрано на посаду Голови Наглядової ради Заплеталову Радмiлу
21.03.1973р.н.(особа не надала згоду на оголошення персональних даних
вiдповiдно до ЗУ «Про захист персональних даних»);Кандидатура внесе
на: ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя);особа володiє часткою в статутному
капiталi ПАТ «Хустський кар’єр» 0,000008% (1 шт.);протягом останнiх п'яти
рокiв особа перебувала на посадах: Iнженер ЄТ «STRABAG SE»(Австрiя)
останнi 12 рокiв,Керiвник ТОВ «Каменоломи ЧР»(Чеська Республiка)
останнi 12 рокiв, член Наглядової ради ПАТ «Хустський кар'єр»; особа не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Заборона
обiймати посади вiдсутня. Є афiлiйованою особою ЄТ «STRABAG
SE»(Австрiя). Особа обрана на термiн 3 роки.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Генеральний директор
Галас Михайло Михайлович
03.11.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР»
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 «ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР»
2. Код за ЄДРПОУ
05470710
3. Місцезнаходження
34240 смт.Томашгород вулиці не має
4. Міжміський код, телефон та факс
03635 26292 03635 26292
5. Електронна поштова адреса
infoygk@ygk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
http://05470710.smida.gov.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
Рішенням єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100 % акцій ПрАТ
«ЯРІВСЬКИЙ ГРАНКАР’ЄР» та здійснює повноваження загальних зборів
акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні
товариства» від 04.11.2016 р.:

- 04.11.2016 звільнено Трубачову Катерину Олександрівну з посади Ди
ректора Товариства за власним бажанням та припинено її повноваження
Директора Товариства. Згідно поданої заяви згоди на розкриття паспорт
них даних особою не надано; не володіє часткою у статутному капіталі емі
тента; не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини;
перебувала на посаді з 30.09.2015;
- 05.11.2016 призначено Тригуба Валерія Івановича директором Това
риства, за сумісництвом, та наділено його повноваженнями директора То
вариства згідно Статуту Товариства, строком на 1 рік до 04.11.2017 включ
но. Згідно поданої заяви згоди на розкриття паспортних даних особою не
надано; не володіє часткою у статутному капіталі емітента; не має непога
шеної судимості за корисливі та посадові злочини; інші посади, які обіймав
протягом останніх 5 років:
- з 16.02.2016 року по цей час — керівник юридичного департаменту
ТОВ «Турстрой — Україна»;
- з 02.03.2009 року по 15.02.2016 року — керівник юридичнрого депар
таменту ТОВ «Смарт-Нерудпром».
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2.
Директор
Тригуб В.І.
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М. П.
07.11.2016
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№212, 7 листопада 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акцiонерне товариство «Завод сантехнiчних заготовок»
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 «Завод сантехнiчних
заготовок»
2. Код за ЄДРПОУ
05503272
3. Місцезнаходження
03062, м. Київ, вул. Екскаватор
на, 24
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 501-06-78 (044) 501-06-78
5. Електронна поштова адреса
adm@zstz.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.zstz.kiev.ua
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
У зв'язку з прийнятим 03.11.2016 р. позачерговими Загальними збора
ми акцiонерiв ПрАТ «Завод сантехнiнчих заготовок» (протокол № 2 вiд
03.11.2016 р.) рiшення про обрання до складу Наглядової ради Товари
ства: Семенюка Володимира Володимировича; Брусова Олексiя Iллiча;
Науменко Олену Вiкторiвну, яка представляє iнтереси акцiонера
ТОВ «Теплоенергосервiс», з 03.11.2016 р. припиняються повноваження
Голови та члена Наглядової ради Товариства — Брусова Олексiя Iллiча.
Брусов Олексiй Iллiч, паспорт: серiя СН № 663322, виданий 09.12.1997
Мiнським РУ ГУ МВС України у м. Києвi. Розмiр пакета акцiй Товари
ства — 0,000012%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини не має. На посадi перебував з 26.04.2008 р.
У зв'язку з прийнятим 03.11.2016 р. позачерговими Загальними збора
ми акцiонерiв ПрАТ «Завод сантехнiнчих заготовок» (протокол № 2 вiд
03.11.2016 р.) рiшення про обрання до складу Наглядової ради Товари
ства: Семенюка Володимира Володимировича; Брусова Олексiя Iллiча;
Науменко Олену Вiкторiвну, яка представляє iнтереси акцiонера
ТОВ «Теплоенергосервiс», з 03.11.2016 р. припиняються повноваження
Члена Наглядової ради Товариства — Стебляна Олексiя Iвановича.
Стеблян Олексiй Iванович, паспорт: серiя СО № 473258, виданий
21.11.2000 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Пакетом акцiй,
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував
з 26.04.2008 р.
У зв'язку з прийнятим 03.11.2016 р. позачерговими Загальними збора
ми акцiонерiв ПрАТ «Завод сантехнiнчих заготовок» (протокол № 2 вiд
03.11.2016 р.) рiшення про обрання до складу Наглядової ради Товари
ства: Семенюка Володимира Володимировича; Брусова Олексiя Iллiча;
Науменко Олену Вiкторiвну, яка представляє iнтереси акцiонера
ТОВ «Теплоенергосервiс», з 03.11.2016 р. припиняються повноваження
Члена Наглядової ради Товариства — Цибулiної Вiкторiї Iванiвни.
Цибулiна Вiкторiя Iванiвна, паспорт: серiя СО № 611249, виданий
03.05.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi. Пакетом акцiй,
часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебува
ла з 26.04.2008 р.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод
сантехнiчних заготовок» 03.11.2016 р. (протокол № 2 вiд 03.11.2016 р.), у
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради поперед
нього складу, прийнято рiшення про обрання з 03.11.2016 р. Семенюка
Володимира Володимировича членом Наглядової ради ПрАТ «Завод
сантехнiчних заготовок».
Семенюк Володимир Володимирович, паспорт: серiя СО № 874990,
виданий 30.01.2002 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi. На по
саду призначений строком на 3 (три) роки. Розмiр пакета акцiй Товари
ства — 0,012585%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло
чини не має.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
- з 2011 р. — пенсiонер.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод
сантехнiчних заготовок» 03.11.2016 р. (протокол № 2 вiд 03.11.2016 р.), у
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради попередньо
го складу, прийнято рiшення про обрання з 03.11.2016 р. Брусова Олексiя
Iллiча членом Наглядової ради ПрАТ «Завод сантехнiчних заготовок».
Брусов Олексiй Iллiч, паспорт: серiя СН № 663322, виданий 09.12.1997
Мiнським РУ ГУ МВС України у м. Києвi. На посаду призначений строком
на 3 (три) роки. Розмiр пакета акцiй Товариства — 0,000012%. Непогаше
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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Посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:
- з 01.01.2009 р. по 15.04.2011 р. — ЗАТ «Центр корпоративних
рiшень», генеральний директор;
- з 15.04.2011 р. по 18.05.2016 р. — ПрАТ «Центр корпоративних
рiшень», директор;
- з 18.05.2016 р. по теперiшнiй час — ПрАТ «Центр корпоративних
рiшень», Голова комiсiї з припинення шляхом перетворення.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод
сантехнiчних заготовок» 03.11.2016 р. (протокол № 2 вiд 03.11.2016 р.), у
зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень Наглядової ради попере
днього складу, прийнято рiшення про обрання з 03.11.2016 р. членом На
глядової ради ПрАТ «Завод сантехнiчних заготовок» Науменко Олену
Вiкторiвну, яка представляє iнтереси акцiонера ТОВ «Теплоенерго
сервiс».
Науменко Олена Вiкторiвна, паспорт: серiя АК № 857829, виданий
19.05.2000 Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi. На посаду призначена строком на 3 (три) роки.
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:
- з 27.05.2010 р. до 22.01.2014 р. — ТОВ «Кока-Кола Україна Лiмiтед»,
старший фiнансовий аналiтик;
- з 20.01.2015 р. до 16.04.2015 р. — ПрАТ «Монделiс Україна», стар
ший фiнансовий аналiтик;
- 18.10.2016 р. по теперiшнiй час — ТОВ «Iмпульс-Т», директор.
До порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ «Завод сантехнiчних заготовок» було включено питання про
вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Висоцьку Аллу Миколаївну (згода на розкриття паспортних даних не
дана), вiдкликано у зв'язку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд
03 листопада 2016 року з посади Голови та члена Ревiзiйної комiсiї Това
риства (протокол № 2 вiд 03.11.2016 р.). Пакетом акцiй, часткою в статут
ному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. На посадi перебувала з 26.04.2008 р.
До порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ «Завод сантехнiчних заготовок» було включено питання про
вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Чепелюк Тетяну Василiвну — представника ТОВ «Теплоенергосервiс»
(згода на розкриття паспортних даних не дана), вiдкликано у зв'язку з
рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 листопада 2016 року з по
сади Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол № 2 вiд 03.11.2016 р.).
Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Не
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
перебувала з 26.04.2008 р.
До порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ «Завод сантехнiчних заготовок» було включено питання про
вiдкликання (в тому числi дострокове вiдкликання) членiв Ревiзiйної
комiсiї Товариства.
Юрченко
Вiкторiю
Олександрiвну
—
представника
ТОВ «Промгазiнвест» (згода на розкриття паспортних даних не дана),
вiдкликано у зв'язку з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 листо
пада 2016 року з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Товариства (протокол
№ 2 вiд 03.11.2016 р.). Пакетом акцiй, часткою в статутному капiталi То
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. На посадi перебувала з 26.04.2008 р.
До порядку денного позачергових Загальних зборiв акцiонерiв
ПрАТ «Завод сантехнiчних заготовок» було включено питання про обран
ня Ревiзора Товариства.
ТОВ «Теплоенергосервiс», код ЄДРПОУ 24260444, обрано рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 03 листопада 2016 року на посаду
Ревiзора Товариства строком на 5 (п'ять) рокiв (протокол № 2 вiд
03.11.2016 р.). Розмiр пакета акцiй Товариства — 72,09746% статутного
капiталу ПрАТ «Завод сантехнiчних заготовок». Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід
но із законодавством.
2. Найменування посади
Венжик Сергiй Юрiйович
Директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
04.11.2016
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Приватне акціонерне товариство
«Будівельно — фінансова компанія
«Глобал Естейтс»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Бу
дівельно — фінансова компанія «Глобал Естейтс»
2. Код за ЄДРПОУ: 24925429
3. Місцезнаходження: 01001 м. Київ Володимирська,12
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 506-20-13 (044) 506-20-29
5. Електронна поштова адреса: ik@global-estates.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття Інформації: http://www.global-estates.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про попереднє надан
ня згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. Текст повідомлення
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна
чних правочинів: 03.11.2016; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв: Загальні збори акціонерів 03.11.2016 р. Відомості щодо пра
вочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, направлені на
отримання Товариством грошових коштів (договори позики, кредитні дого
вори), — граничною сукупною вартістю правочинів 300 000 тис. грн.; Ринко
ва вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена
на дату прийняття рішення: правочини, направлені на отримання Товари
ством грошових коштів (договори позики, кредитні договори), — граничною
сукупною вартістю правочинів 300 000 тис. грн.; Гранична сукупність вар
тості правочинів: 300000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності: 151677 тис. грн.; Співвідношення
граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 197,78872%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 740 000; Кількість голосуючих ак
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 739 988; Кількість го
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 739 988 ; Кіль
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна
чних правочинів: 03.11.2016; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв: Загальні збори акціонерів 03.11.2016 р.; Відомості щодо пра
вочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини по забезпеченню
виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань за укладени
ми договорами (договори застави, поруки), — граничною сукупною вартістю
правочинів 600 000 тис. грн.; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть
предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: правочини по
забезпеченню виконання Товариством чи іншими особами своїх зобов’язань
за укладеними договорами (договори застави, поруки), — граничною сукуп
ною вартістю правочинів 600 000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості
правочинів: 600000 тис. грн.; Вартість активів емітента за даними останньої

річної фінансової звітності: 151677 тис. грн.; Співвідношення граничної су
купності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними остан
ньої річної фінансової звітності (у відсотках): 395,57744%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 740 000; Кількість голосуючих ак
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 739 988; Кількість го
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення:739 988; Кіль
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення зна
чних правочинів: 03.11.2016; Найменування уповноваженого органу, що
його прийняв: Загальні збори акціонерів 03.11.2016 р.; Відомості щодо пра
вочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини, направлені на
отримання Товариством фінансової допомоги, — граничною сукупною вар
тістю правочинів 20 000 тис.грн.; Ринкова вартість майна або послуг, що
будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: пра
вочини, направлені на отримання Товариством фінансової допомоги, —
граничною сукупною вартістю правочинів 20 000 тис.грн.; Гранична сукуп
ність вартості правочинів: 20000 тис. грн.; Вартість активів емітента за
даними останньої річної фінансової звітності: 151677 тис. грн.; Співвідно
шення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітен
та за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):
13,18591%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 740 000; Кількість голосуючих ак
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 739 988; Кількість го
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 739 988; Кіль
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення знач
них правочинів: 03.11.2016; Найменування уповноваженого органу, що його
прийняв: Загальні збори акціонерів 03.11.2016 р.; Відомості щодо право
чинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: правочини із надання Товари
ством фінансової допомоги, — граничною сукупною вартістю правочинів
20 000 тис. грн.; Ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом
правочину, визначена на дату прийняття рішення: правочини із надання
Товариством фінансової допомоги, — граничною сукупною вартістю право
чинів 20 000 тис. грн.; Гранична сукупність вартості правочинів: 20000 тис.
грн.; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт
ності: 151677 тис. грн.; Співвідношення граничної сукупності вартості пра
вочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках): 13,18591%;
Загальна кількість голосуючих акцій: 740 000; Кількість голосуючих ак
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 739 988; Кількість го
лосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 739 988; Кіль
кість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0.
ІIІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Директор Суммовська Н.І.,
04.11.2016 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОБУТОВИК»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОБУТОВИК»; 2.Код за ЄДРПОУ: 02139386;
3.Місцезнаходження: 78700, Iвано-Франкiвська обл., смт. Верховина,
вул. Iвана Франка, 19; 4.Міжміський код, телефон та факс: 0343221585;
5.Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит
тя інформації: pobutovyk.prat.ua; 7.Вид особливої інформації: Припинення
емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрут
ства за рішенням вищого органу емітента або суду
II. Текст повідомлення. 1.Дата прийняття рішення про припинення:
02.11.2016р. 2.Рішення про припинення емітента шляхом перетворення
прийняте позачерговими загальними зборами акціонерів приватного
акцiонерного товариства «Побутовик» (Протокол №2) від 02.11.2016 року.
3.Причина такого рішення: зменшення та оптимізація витрат, пов'язаних з
обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як приватне акціо
нерне товариство (надалі-ПрАТ). 4.Спосіб припинення: перетворення в
товариство з обмеженою відповідальністю (надалі-ТОВ). 5.Дата проведен
ня загальних зборів, на яких розглядалося зазначене питання: 02.11.2016р.
6.Результати голосування: «За»: 110144 голоси, що становить 100%, «Про
ти»: 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій, які
зареєструвалися для участі в зборах. 7.Найменування юридичної особи
правонаступника, порядок розподілу активів та зобов’язань, розмір статут
ного капіталу правонаступника після перетворення: Товариство з обмеже

ною відповідальністю «Побутовик», яке із статутним капіталом 28036,00 гри
вень буде повним правонаступником всього майна, прав та обов’язків
ПрАТ «Побутовик», у зв'язку з чим активи, зобов'язання та власний капітал
ПрАТ «Побутовик» у повному обсязі передаються ТОВ «Побутовик» згідно
з передавальним актом. 8.Порядок та умови обміну акцій емітента, який
припиняється, на частки юридичної особи — правонаступника: 1).Акції то
вариства, що перетворюється, конвертуються в частки товаристваправонаступника та розподіляються з коефіцієнтом 1:1 серед його учасни
ків. 2).Кожен акціонер ПрАТ «Побутовик», що перетворюється, має право
отримати частку у статутному капіталі правонаступника-ТОВ «Побутовик».
3).Розподіл часток створюваного товариства з обмеженою відповідальніс
тю «Побутовик» відбувається зі збереженням співвідношення кількості ак
цій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Побутовик», що
перетворюється. Одна акція ПрАТ «Побутовик» номінальною вартістю
0,25 грн. дорівнює розміру частки в розмірі 0,25 грн. ТОВ «Побутовик». Роз
мір частки учасника у статутному капіталі ТОВ «Побутовик» буде зафіксо
ваний у статуті новоствореного товариства та дорівнюватиме розміру за
гальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі
ПрАТ «Побутовик», до перетворення.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством. Голова комiсiї з припинення Стефлюк Олена Юрiївна.
03.11.2016р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ».
2. Код за ЄДРПОУ: 21704113.
3. Місцезнаходження емітента: 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103,
поверх 21 .
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 2200158.
5. Електронна поштова адреса емітента: konyushenko@v-d.com.ua.
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: 21704113.smida.gov.ua .
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ІІ. Текст повідомлення
Згiдно зведеного облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
ПрАТ «БУДIВЕЛЬНI ТЕХНОЛОГIЇ», складеного депозитарiєм ПАТ «НДУ»
станом на 31.10.2016 р., отриманого емiтентом 02.11.2016 р., вiдбулися
змiни у складi власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше голосуючих
акцiй емiтента, а саме:
- юридичнiй особi — Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Iнвестмент Менеджмент Груп», iдентифiкацiйний код 38192765,

мiсцезнаходження: Україна, 02095, м. Київ, вул. Срiбнокiльська, буд. 3-Г
(лiтера «А»), належить 158400 простих iменних акцiй емiтента, що стано
вить 60% голосуючих акцiй емiтента.
- юридичнiй особi — Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Трейд-Iнвест», iдентифiкацiйний код 31866768, мiсцезнаходження:
Україна, 03131, м. Київ, Столичне шосе, 103, поверх 21, належить 79200
простих iменних акцiй емiтента, що становить 30% голосуючих акцiй
емiтента.
- юридичнiй особi — Публiчному акцiонерному товариству «Закритий
недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд
«АВЕРАЖ», iдентифiкацiйний код 38013440, мiсцезнаходження: Україна,
01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська 6/11, кiмн. 307, належить 26400
простих iменних акцiй емiтента, що становить 10% голосуючих акцiй
емiтента.
ІІІ. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід
но із законодавством.
2. Генеральний директор _________ Ткаченко Олег Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
04 листопада 2016 року
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОБУТОВИК»

Стефлюк Оксани Юрiївни, пасп. СС №950580 вид. 30.05.2001р. Верховин
ським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй областi. Часткою в статутно
му капiталi не володiє. Перебувала на посадi з 28.01.2011р. по 02.11.2016р.
Обрано терміном до закінчення процесу перетворення: Голова комiсiї з
припинення Стефлюк Олена Юрiївна, паспорт серiї СС №753141, виданий
Верховинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 14.04.1999р.,
iдентифiкацiйний номер: 1906619687. Попередня посада: директор.
Володiє часткою в статутному капiталi 98,216578%. Член комiсiї з припи
нення Стефлюк Дмитро Дмитрович, паспорт серiї СС №753142, виданий
Верховинським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 14.04.1999р.,
iдентифiкацiйний номер: 2694413150. Попередня посада: тимчасово не
працює. Часткою в статутному капiталi не володiє. Член комiсiї з припинен
ня Стефлюк Оксана Юрiївна, паспорт серiї СС №950580, виданий Верхо
винським РВ УМВС України в Iвано-Франкiвськiй обл. 30.05.2001р.,
iдентифiкацiйний номер: 2693916842. Попередня посада: логопед, район
ний вiддiл освiти. Часткою в статутному капiталi не володiє.
Зазначені вище посадові особи непогашених судимостей за корисливі
та посадові злочини не мають.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АК
ЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОБУТОВИК»; 2.Код за ЄДРПОУ: 02139386;
3.Місцезнаходження: 78700, Iвано-Франкiвська обл., смт. Верховина,
вул. Iвана Франка, 19; 4.Міжміський код, телефон та факс: 0343221585;
5. Електронна поштова адреса: reestock@ivf.ukrpack.net; 6.Адреса сторін
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз
криття інформації: pobutovyk.prat.ua; 7.Вид особливої інформації: Відомос
ті про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення. За рiшенням позачергових загальних зборiв
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОБУТОВИК»
(Протокол №2 позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.11.2016 року)
у зв'язку прийняттям рiшення про припинення приватного акцiонерного то
вариства «Побутовик» шляхом перетворення в товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю, в складi посадових осiб емiтента вiдбулися наступнi
змiни. Припинено повноваження: -директора Стефлюк Олени Юрiївни,
пасп. СС №753141 вид. 14.04.1999р. Верховинським РВ УМВС України в
Iвано-Франкiвськiй областi. Володiє часткою в статутному капiталi
98,216578%. Перебувала на посадi з 28.01.2011р. по 02.11.2016р.; -ревiзора

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав
ством. Голова комiсiї з припинення Стефлюк Олена Юрiївна. 03.11.2016р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПАТ «СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

надає виправлену річну регулярну інформацію, а саме розділ VI Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента:
Найменування
Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження
Кількість
Від загальної
Кількість за видами акцій
прості на
привілейо- привілейовані
юридичної особи
акцій (штук) кількості акцій прості
іменні пред’явника вані іменні на пред’явника
(у відсотках)
ТОВ «РЕНТАЛ
38397217
40022 Україна Сумська
260103
79.0539
260103
0
0
0
БIЗНЕС»
д/в м.Суми вул. Чер
каська ,буд. 1
Прізвище, ім’я, по Серія, номер, дата видачі паспорта,
Кількість
Від загальної
Кількість за видами акцій
прості на
привілейо- привілейовані
батькові фізичної
найменування органу, який видав
акцій (штук) кількості акцій прості
іменні пред’явника вані іменні на пред’явника
особи*
паспорт**
(у відсотках)
Усього
260103
79.0539
260103
0
0
0

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ 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
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
емітента
"ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНIЧНИЙ
ЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ
00110792
3. Місцезнаходження
36029, МIСТО ПОЛТАВА,
ВУЛИЦЯ ЗIНЬКIВСЬКА, БУДИНОК 6
4. Міжміський код, телефон та (0532) 51-14-77 (0532) 51-14-09
факс
5. Електронна поштова адреса yu.gerashchenko@ptmz.nicmas.com
6. Адреса сторінки в мережі
http://old.ptmz.com.ua/
Інтернет, яка додатково
використовується емітентом
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного товари
ства «Полтавський турбомеханiчний завод» (протокол № б/н вiд
03.11.2016 року), надано згоду на вчинення правочину, щодо вчинення якого
є заiнтересованiсть, а саме: внесення змiн до iпотечного договору № 10-54
(без випуску заставної) вiд 29 березня 2012 року, укладеного мiж Публiчним
акцiонерним товариством «Полтавський турбомеханiчний завод» (Код
ЄДРПОУ 00110792, мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зiнкiвська,
6), Спiльним українсько-бiлоруським пiдприємством «Укртехносинтез» (у
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (код ЄДРПОУ 21127532,
мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) та Публiчним
акцiонерним товариством «Перший український мiжнародний банк» (код
ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андрiївська,
4). Зазначений правочин є правочином, щодо вчинення якого є
заiнтересованiсть, у звязку з тим, що Спiльне українсько-бiлоруське
пiдприємство «Укртехносинтез» (у формi товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю) (код ЄДРПОУ 21127532, мiсцезнаходження: 40020,
м. Суми, проспект Курський, 6), яке є стороною правочину, володiє 94,0182%
акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Полтавський турбомеханiчний
завод» (Код ЄДРПОУ 00110792, мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул.
Зiнкiвська, 6) (є заiнтересованою особою на пiдставi пункту 2 частини 2

статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»). Ринкова вартiсть
правочину, на дату його вчинення, становить 27 263 тис. грн. Вартiсть
активiв емiтента станом на 01.01.2016р. становить 371 778 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
становить 7,33%. Вказаним рiшенням Наглядової ради (протокол № б/н вiд
03.11.2016р.) затверджено проект договору про внесення змiн № 10 до
iпотечного договору № 10-54 (без випуску заставної) вiд 29 березня
2012 року. Iншi iстотнi умови правочину: 1) у зв’язку з переходом права
власностi на частину Предмету iпотеки (Громадська будівля (офісні примі
щення), загальною площею 1 457,6 кв.м., який знаходиться за адресою:
м. Полтава, вул. Зiнькiвська, буд. 6б) вiд Публiчного акцiонерного товари
ства «Полтавський турбомеханiчний завод» (Код ЄДРПОУ 00110792,
мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зiнкiвська, 6) до Спiльного
українсько-бiлоруського пiдприємства «Укртехносинтез» (у формi товари
ства з обмеженою вiдповiдальнiстю) (код ЄДРПОУ 21127532,
мiсцезнаходження: 40020, м. Суми, проспект Курський, 6) на пiдставi До
говору про вiдчуження, Сторони домовились замiнити Публiчне акцiонерне
товариство «Полтавський турбомеханiчний завод» (Код ЄДРПОУ 00110792,
мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зiнкiвська, 6) на Спiльне
українсько-бiлоруське пiдприємство «Укртехносинтез» (у формi товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю) (код ЄДРПОУ 21127532, мiсцезнаходження:
40020, м. Суми, проспект Курський, 6) в Iпотечному договорi на частину
Предмету iпотеки. 2) пiдписанням Договору про внесення змiн до Iпотечного
договору Публiчне акцiонерне товариство «Перший український
мiжнародний банк» (код ЄДРПОУ 14282829, мiсцезнаходження: 04070,
м. Київ, вул. Андрiївська, 4) надає згоду на замiну Публiчного акцiонерного
товариства «Полтавський турбомеханiчний завод» (Код ЄДРПОУ 00110792,
мiсцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зiнкiвська, 6) на Спiльне
українсько-бiлоруське пiдприємство «Укртехносинтез» (у формi товариства
з обмеженою вiдповiдальнiстю) (код ЄДРПОУ 21127532, мiсцезнаходження:
40020, м. Суми, проспект Курський, 6) в частинi Предмету iпотеки, за умови
чинностi Договору про вiдчуження.
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
ОДАРЕНКО КОСТЯНТИН
ЮРIЙОВИЧ
ДИРЕКТОР
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
03.11.2016
(дата)

Публічне акціонерне товариство «Інструментальний завод»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості
Публічне акціонерне товариство «Інструментальний завод» (код за
ЄДРПОУ 14314794). Місцезнаходження — 04050, м. Київ, вул. Мель
никова, 2/10. Телефон (факс) — (044) 239-90-77. Електронна поштова
адреса — instrumentalniy@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтер
нет — http://instrum-zavod.kiev.ua. Вид особливої інформації — відо
мості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням наглядової ради від 04.11.16р., в зв’язку з
закінченням терміну повноважень, переобрані терміном на 5 років
члени правління, які перебували на посаді 5 років: — Бурсук Юліан
Якович, розмір пакету акцій — 0,71376 %; Тютькiн Василь Павлович,
розмір пакету акцій — 0,59091%; Сегеда Юрiй Iванович, розмір пакету

акцій — 0,59091%; Андрiйченко Марiя Iванiвна, розмір пакету акцій —
0,33784 %; Дубовик Надiя Василiвна, розмір пакету акцій —
0,18796%.
2.2. Згідно з рішенням наглядової ради від 04.11.16р., в зв’язку з
закінченням терміну повноважень, переобраний терміном на 5 років
голова правління Бурсук Юліан Якович, розмір пакету акцій —
0,71376 %, термін перебування на посаді 5 років.
Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не мають та не надали згоди на розкриття пас
портних даних.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність
згідно з законодавством.
Голова правління Бурсук Ю.Я.,
04.11.16 р.
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПрАТ СК «ТЕКОМ-ЖИТТЯ» !

сування на загальних зборах акціонерів Товариства.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у но
вій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстра
ції статуту Товариства у новій редакції.
5. Внесення змін до Положень Товариства «Про загальні збори», «Про
Директора» та «Про Ревізора» шляхом викладення їх у новій редакції.
Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з про
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
www.tig-life.com .Загальні збори скликані у відповідності з ч. 5 статті 47 За
кону України «Про акціонерні товариства».Порядок ознайомлення акціоне
рів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з докумен
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про
ведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44,
каб. № 409 а. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку
ментами —Директор Товариства — Башилова Оксана Анатоліївна. Довід
ки за телефоном (048) 719-05-55, 788-91-73

ПрАТ СК «ТЕКОМ» !

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у но
вій редакції, надання повноважень щодо підписання та державної реєстра
ції статуту Товариства у новій редакції.
5. Внесення змін до Положень Товариства «Про загальні збори», «Про
Генерального директора» та «Про Ревізора» шляхом викладення їх у новій
редакції.
Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з про
ектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:
www.tig.com.ua .Загальні збори скликані у відповідності з ч. 5 статті 47 За
кону України «Про акціонерні товариства».Порядок ознайомлення акціоне
рів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до
загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з докумен
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про
ведення загальних зборів за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44,
каб. № 405. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з доку
ментами — Генеральний директор Товариства — Стась Едуард Павлович.
Довідки за телефоном (048) 798-28-50

Шановний акціонер
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціоне
рів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ТЕКОМ-ЖИТТЯ», код за ЄДРПОУ 32509024, місцезнаходження: 65005,
Одеська обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі — Товариство), які від
будуться 23 листопада 2016 року о 11.00 за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 409 а. Реєстрація учасників загальних зборів з
10.30 до 10.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата скла
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах —
станом на 24 годину 17 листопада 2016 року.Для реєстрації акціонерам
Товариства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (пас
порт), представникам акціонерів — документ, який ідентифікує особу та
документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загаль
них зборах, оформлений згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен
ня про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо
Шановний акціонер
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціоне
рів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ТЕКОМ», код за ЄДРПОУ 25050281, місцезнаходження: 65005, Одесь
ка обл., м. Одеса, вул. Михайлівська, 44 (далі — Товариство), які відбудуть
ся 23 листопада 2016 року о 15.00 за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, 44, каб. № 405. Реєстрація учасників загальних зборів з 14.30 до
14.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. Дата складання
переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — ста
ном на 24 годину 17 листопада 2016 року.Для реєстрації акціонерам Това
риства необхідно мати при собі документ, який ідентифікує особу (паспорт),
представникам акціонерів — документ, який ідентифікує особу та документ,
що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах,
оформлений згідно вимог чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен
ня про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо
сування на загальних зборах акціонерів Товариства.

НОВИНИ
ОФІЦІЙНА ЗАЯВА НКЦПФР ЩОДО
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НЕДОСТОВІРНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку (далі — НКЦПФР або Комісія) заявляє, що ТОВ «Ін
вестиційний капітал Україна» (ICU) 3 листопада 2016 року
була розповсюджена та опублікована деякими засобами
масової інформації заява, яка за своїм змістом не відпо
відає дійсності, є перекрученою, недостовірною, неправ
дивою, та направлена на дискредитацію Комісії як орга
ну державної влади у цілому.
Хочемо зазначити, що розповсюджена заява викрив
лює інформацію, що міститься в Ухвалі Київського апе
ляційного адміністративного суду від 25 жовтня 2016 року
по справі №826/2491/16 за позовом ТОВ «Інвестиційний
капітал Україна» (позивач) до НКЦПФР (http://www.
reyestr.court.gov.ua/Review/62330179)
та
Постанові
Окружного адміністративного суду міста Києва від
01 серпня 2016 року по цій же справі (http://www.reyestr.
court.gov.ua/Review/59661208). Зазначеними рішеннями
судів першої та апеляційної інстанцій дії НКЦПФР були
визнані повністю правомірними.
НКЦПФР здійснює свою діяльність та надає інформа
цію народним депутатам України та учасникам фондово
го ринку чітко дотримуючись вимог законодавства. Пра
вомірність дій Комісії, зокрема в даному випадку,
підтверджена рішеннями судів, які набрали законної
сили.
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В розповсюдженій заяві зазначається, що відбулось
«незаконне розголошення конфіденційної інформації На
ціональною комісією з цінних паперів та фондового рин
ку». В той же час Окружний адміністративний суд міста
Києва, а згодом і Київський апеляційний адміністративний
суд, підтвердив, що відповідно до ст. 19 Закону України
«Про статус народного депутатаУкраїни» народний депу
тат мав право знайомитись з будь-якою конфіденційною
інформацією з питань депутатської діяльності, а врахову
ючи, що зазначена інформація надана у відповідь на
звернення народного депутата України, суд не побачив
порушення у діях НКЦПФР ст. 7 Закону України «Про до
ступ до публічної інформації» при наданні інформації.
Згідно поширеної інформації «на вимогу Київського
апеляційного адміністративного суду 11.10.2016 р.
НКЦПФР були надані всі матеріали, які і стали підтвер
дженням того, що посадові особи Комісії в своїй діяль
ності порушили норми чинного законодавства». Така за
ява є абсолютним викривленням рішення суду. Навпаки
колегія суддів Київського апеляційного адміністративно
го суду, надаючи правову оцінку спірним правовідноси
нам та наявним в матеріалах справи доказам, дійшла
висновку про правомірність дій Комісії і підтвердила, що
«судом першої інстанції правильно встановлені обстави
ни справи, судове рішення ухвалено з додержанням
норм матеріального та процесуального права».
Стверджується, що «посадові особи НКЦПФР усвідом
лювали, що їхні дії виходять за межі їх повноважень, і
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тому до останнього моменту відмовлялися показати від
повіді на депутатське звернення, в яких містилася конфі
денційна інформація». Таке твердження є суб’єктивним
та безпідставним припущенням позивача, та таким що не
відповідає дійсності. Зауважимо, що в своєму позові ком
панія вимагала надати не відповіді Комісії на депутатське
звернення О. Мушака, а документи, продемонстровані в
ефірі програми «Наші Гроші» телеканалу ZIK. Компанія
також вимагала підтвердити чи спростувати ідентичність
відповіді НКЦПФР на депутатське звернення О. Мушака з
документом, продемонстрованим в ефірі програми «Наші
Гроші» телеканалу ZIK. Апеляційний суд визнав цю ви
могу позивача такою, що не заслуговує на увагу, а відмо
ву Комісії в ідентифікації даної інформації правомірною.
Оскільки Законом N2939-VI «Про доступ до публічної ін
формації» не встановлено обов'язку розпорядника ін
формації здійснювати ідентифікацію документів, що були
поширені третіми особами в ефірі телевізійних програм.
Колегія суддів також звернула увагу на той факт, що у
запитах позивача, адресованих Комісії, відсутня самостій
на вимога надати компанії копії відповідей НКЦПФР на
звернення народного депутата України О.Мушака, тоді як
міститься лише вимога надати відповіді Комісії, які були
показані в ефірі програми «Наші Гроші» телеканалу ZIK.
В розповсюдженій заяві компанії зазначається, що
«Комісія відмовилася надати ці матеріали і в суді першої
інстанції, надавши їх лише на вимогу апеляційного суду».
Дане твердження також не відповідає дійсності та вво
дить в оману, оскільки до Комісії від суду першої інстанції
жодних вимог стосовно надання будь-яких документів не
надходило, а, отже і відмови Комісії в їх наданні не було.
Натомість Київським апеляційним адміністративним су
дом у Комісії були витребувані документи — з власної
ініціативи суду, — про що суд зазначає в своїх ухвалах
від 27.09.2016 та від 25.10.2016. Вимоги апеляційного
суду Комісією були виконані.
Звертаємось до засобів масової інформації не публіку
вати перекручену, недостовірну, неправдиву інформацію,
викладену в заяві ICU. У випадку здійснення публікації
просимо опублікувати спростування такої інформації. Згід
но статті 37 Закону України «Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні» «державні органи мають
право вимагати від засобу масової інформації опубліку
вання спростування поширених відомостей, що не відпо
відають дійсності або принижують їх честь та гідність.
Нагадуємо, про «Етичний кодекс українського журна
ліста», згідно пункту 12 якого «журналіст зобов’язаний
зробити все можливе для виправлення будь-якої поши
реної інформації, якщо виявилося, що вона не відпові
дає дійсності». Саме для встановлення правдивості по
ширеної інформації, ми пропонуємо засобам масової
інформації ознайомитися з першоджерелом інформації,
а саме судовими рішеннями.

Фондовые индексы Украины завершили
торги в четверг
у отметок предыдущего дня

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в чет
верг почти не изменились: индикатор «Украинской бир
жи» (УБ) повысился на 0,31% — до 832,63 пункта, ин
декс ПФТС снизился на 0,04% — до 268,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 12,5 млн грн, в том чис
ле акциями — 12,1 млн грн.
Объем торгов на ПФТС составил почти 41 млн грн, в
том числе акциями — 0,28 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подорожали
бумаги «Донбассэнерго» (+2,38%), Райффайзен Банка
Аваль (+0,7%) и «Центрэнерго» (+0,61%).
Снизились в цене только акции «Мотор Сичи»
(-1,19%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(+0,11%) и «Мотор Сичи» (-0,52%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в
четверг упал на 0,5% — до 510,34 пункта при объеме
торгов 3 млн злотых (20,4 млн грн).
В «индексной корзине» снизились в цене акции
«Астарты» (-1,53%) и «Кернела» (-0,7%).
В «зеленой зоне» завершили торги акции «Агротона»
(+17,76%), «Милкиленда» (+3,35%) и KSG Agro (+2,55%).

Рынок акций Украины в пятницу утром
продолжает топтаться возле отметки 830п
по индексу УБ

Фондовый рынок Украины в конце торговой недели
продолжает боковое движение: индекс «Украинской бир
жи» (УБ) к 11:05 кв повысился на 0,4% — до 835,69 пун
кта, индекс ПФТС — на 0,01%, до 268,16 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги
«Донбассэнерго» (-3,08%), «Укрнафты» (+1,04%) и «Мо
тор Сичи» (+0,89%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(+0,41%) и «Мотор Сичи» (+0,52%).
Аналитики инвесткомпании «Кинто» ожидают, что в
пятницу торги на украинских фондовых площадках бу
дут проходить по сценарию предыдущего дня: нейтраль
ное движение котировок в условиях неопределенного
внешнего фона и скудного новостного фона.

Верховная Рада продлила мораторий
на проверки бизнеса до 31 декабря 2017г

Верховная Рада продлила до 31 декабря 2017 года
мораторий на плановые проверки бизнеса.
За принятие во втором чтении и в целом соответству
ющего законопроекта №3153 «Об особенностях осу
ществления мероприятий государственного надзора
(контроля) в сфере хозяйственной деятельности» про
голосовали 235 народных депутатов в четверг.
Как отметил в ходе заседания глава комитета по во
просам промышленной политики Виктор Галасюк, вре
менный мораторий на проверки вводится для того, что
бы бизнес успел передохнуть от «драконьего контроля»,
а государство могло разработать соответствующие кри
терии, риск-ориентированные механизмы контроля на
основе новых принципов государственного надзора и
контроля, утвержденных базовым законом №2418.
Так, документ запрещает для большей части органов
госнадзора возможность плановых проверок, но не огра
ничивает возможность внеплановых проверок, для кото
рых предусматриваются четыре основания, в том числе
по решению суда, по заявлению субъекта хозяйствова
ния, в случае наступления аварии, по обоснованному
11

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№212, 7 листопада 2016 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
НОВИНИ
обращению физического лица и согласованию компе
тентного органа Государственной регуляторной службы
(ГРС). При этом, по словам В.Галасюка, согласование
ГРС занимает пять дней.
В то же время, согласно закону, его действие не рас
пространяется на отношения, возникающие при прове
дении проверок органами госрегулирования деятельно
сти в сферах энергетики и коммунальных услуг, рынка
ценных бумаг, безопасности и отдельных показателей
качества пищевых продуктов, контроля за соблюдением
законодательства о защите прав потребителей, в сфе
рах налоговой политики, государственного таможенного
дела, финансового контроля, экспортного контроля, без
опасности использования ядерной энергии, гражданской
авиации и использования воздушного пространства
Украины, государственного архитектурно-строительного
контроля и надзора, охраны окружающей природной
среды, рационального использования, воспроизводства
и охраны природных ресурсов, проверок Национальным
Советом Украины по вопросам телевидения и радиове
щания, Национальным банком Украины, Антимонополь
ным комитетом Украины.

Согласно проекту закона №3153, принятому в первом
чтении, Верховная Рада намеревалась продлить мора
торий до 1 июля 2016 года.
Рада в четверг также приняла во втором чтении про
ект закона о внесении изменений в закон Украины «Об
основных принципах государственного надзора (контро
ля) в сфере хозяйственной деятельности» (№ 2418а) от
носительно либерализации системы госнадзора.
Как сообщалось, в Украине с осени 2014 года действу
ет введенный правительством мораторий на проверки
деятельности всех субъектов предпринимательской де
ятельности, кроме проверок, проводимых Госфинин
спекцией и Государственной фискальной службой (ГФС).
Проверки могут осуществляться только с разрешения
правительства или по просьбе самой компании.
Правительство Украины на заседании 24 июня под
держало предложение Минэкономразвития о продлении
моратория на проверки бизнеса до конца 2016 года и
приняло соответствующее решение.
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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