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РІШЕННЯ
м. Київ

№ 923

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
04 жовтня 2016р. за №1313/29443
Про внесення змін до деяких нормативно-правових
актів Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
Відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Закону України «Про
цінні папери та фондовий ринок» Національна комісія з
цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Унести до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712
(із змінами) (далі – Положення), такі зміни:
1) у розділі ІІІ:
у главі 1:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
«зміна типу акціонерного товариства.»;
в абзацах першому та четвертому пункту 2 цифри
«25» замінити цифрами «10»;
підпункт 3 пункту 5 викласти в такій редакції:
«3) датою вчинення дії вважається дата прийняття
відповідним органом управління емітента рішення про
надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв;
ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що
є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства;
вартість активів емітента за даними останньої річної
фінансової звітності;
співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи
суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності (у відсотках);
загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за»
та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами);
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Обсяг випуску
(грн)

Вид забезпечення
(порука/страхування/
гарантія)

Найменування
поручителя/страховика/ гаранта

Код за ЄДРПОУ

Сума забезпечення

1

Номер свідоцтва про
реєстрацію випуску

даж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду»;
2) у тексті Положення слова «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» в
усіх відмінках замінити словами «Єдиний державний
реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань» у відповідних відмінках;
3) у додатку 12 цифри «11» замінити цифрами «13»;
4) у додатках 13 та 14 цифри «11» замінити цифрами
«14»;
5) додаток 15 викласти в новій редакції, що додається;
6) у додатку 29:
Зміст після пункту 8 доповнити новим пунктом 9 такого
змісту:
«9. Інформація про забезпечення випуску боргових
цінних паперів»
У зв'язку з цим пункти 9-19 вважати відповідно пунктами 10-20;
після розділу ІХ доповнити новим розділом Х такого
змісту:
«X. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів*
Дата реєстрації
випуску

істотні умови правочину, а саме:
предмет правочину;
повне найменування, місцезнаходження юридичної
особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів, або ідентифікаційний код з торговельного, судового
або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для
юридичних осіб - нерезидентів, або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину; інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством
правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України «Про акціонерні
товариства» (далі - Закон);
інші істотні умови правочину.
Вимоги щодо розкриття інформації про істотні умови
правочину із заінтересованістю не застосовуються до
приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.
Інформація зазначається щодо кожного правочину із
заінтересованістю окремо.»;
абзац перший підпункту 3 пункту 14 після слів «наведеною у» доповнити словом та цифрою «таблиці 1»;
доповнити главу новим пунктом 15 такого змісту:
«15. Відомості про зміну типу акціонерного товариства
складаються за формою, наведеною у таблиці 2 додатка
15 до цього Положення.
Датою вчинення дії вважається дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).
У Повідомленні розкривається така інформація:
дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв відповідне рішення;
дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР;
повне найменування акціонерного товариства до
зміни;
повне найменування акціонерного товариства після
зміни.»;
пункт 1 глави 3:
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«інформацію про забезпечення випуску боргових цінних паперів;»;
після підпункту 9 доповнити новим підпунктом 10 такого змісту:
«10) інформація про забезпечення випуску боргових
цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким
надано такі забезпечення.
Інформація має містити дані відповідно до таблиці, що
міститься у розділі X додатка 29 до цього Положення.
В описі до таблиці розкриваються відомості про умови
гарантії.»
У зв'язку з цим підпункт 10 вважати підпунктом 11;
в абзаці першому підпункту 13 пункту 1 глави 4 слова
«Інформація про викуп власних акцій протягом звітного
періоду» замінити словами «Інформація про викуп (про-

2

3

4

5

6

7

Опис
* Заповнюється за кожним випуском окремо.»;
7) підпункт 5 пункту 12 Змісту додатка 38викласти у
такій редакції:
«5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду».
2. Унести до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08 травня 2012 року № 646,
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 травня
2012 року за № 831/21143 (із змінами), такі зміни:
1) довідник 19 «Дати вчинення дій» після коду показника
«
75 Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати
складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати
»
доповнити новим кодом показника такого змісту:
«
76 Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
»;
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2) у довіднику 21 «Перелік та коди видів адміністративних даних, особливої інформації про іпотечні цінні папери» після коду показника
«
38 Відомості про прийняття рішення про виплату
дивідендів
»
доповнити новим кодом показника такого змісту:
«
39 Відомості про зміну типу акціонерного товариства
».
3. Додаток 1 до Положення щодо порядку взаємодії
осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення
інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
про ринок цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
12 березня 2013 року № 311, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2013 року за № 540/23072 (із
змінами), викласти в новій редакції, що додається.
4. Департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити подання
цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку.
7. Це рішення набирає чинності через 30 днів з дня
його офіційного опублікування.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії Тарабакіна Д.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
Додаток 15
до Положення про розкриття
інформації емітентами цінних
паперів
(пункти 14, 15 глави 1 розділу III)
1. Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням суду
Найменування юридичної
Дата
Строк дії
особи або прізвище, ім'я, по
№ судово- ліквідаційбатькові фізичної особи, яка
з/п
го
ної процеподала заяву про припинення
рішення
дури
емітента
1
2
3
4
Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з обов'язковим
розкриттям питань, визначених підпунктом 3 пункту 14 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової інформації, наводиться додаткова інформація, яка необхідна для повного
і точного розкриття інформації про дію, виходячи з конкретних умов фінансово-господарської діяльності емітента

2. Відомості про зміну типу акціонерного товариства
Повне найменуПовне найменування
№ Дата вчинен- вання акціонеракціонерного товариз/п
ня дії
ного товариства
ства після зміни
до зміни
1
2
3
4
Зміст інформації:
Інформація наводиться в описовій формі з
обов'язковим розкриттям питань, визначених пунктом
15 глави 1 розділу III Положення. Крім обов'язкової
інформації, наводиться додаткова інформація, яка
необхідна для повного і точного розкриття інформації
про дію, виходячи з конкретних умов фінансовогосподарської діяльності емітента
Додаток 1
до Положення щодо порядку
взаємодії осіб, що зобов'язані
розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з
цінних паперів та фондового
ринку на розміщення інформації в
загальнодоступній інформаційній
базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового
ринку про ринок цінних паперів
(пункт 1 розділу ІІ)
1. Ідентифікаційний бланк
Суб'єкта розкриття Інформації
(для Суб'єктів розкриття – резидентів)
1. Повне найменування із зазначенням організаційноправової форми.
2. Скорочене найменування (за наявності).
3. Місцезнаходження.
4. Вид професійної діяльності на фондовому ринку,
що здійснює Суб'єкт розкриття. Дата видачі та номери
ліцензій на здійснення діяльності професійного учасника
на ринку цінних паперів (у випадку розкриття професійним учасником Інформації на ринку цінних паперів) та
МФО банку – Суб'єкта розкриття (у випадку розкриття Інформації Суб'єктом розкриття, який є банком).
5. Код за ЄДРПОУ.
6. Код території (КОАТУУ).
7. Дата внесення запису про державну реєстрацію
юридичної особи у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
8. Реєструючий орган, що здійснив внесення запису про
державну реєстрацію юридичної особи у Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
9. Галузева приналежність (коди КВЕД).
10. Прізвище, ім'я, по батькові керівника Суб'єкта розкриття.
11. Назва посади керівника Суб'єкта розкриття.
12. Телефон керівника Суб'єкта розкриття.
13. Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи, відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою.
3
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14. Телефон контактної особи.
15. Адреса електронної пошти Суб'єкта розкриття, на
яку здійснюватиметься відправлення Організаційних
листів. Адреса електронної пошти не повинна бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах.
Продовження додатка 1
2. Ідентифікаційний бланк Суб’єкта розкриття
Інформації
(для Суб’єктів розкриття – нерезидентів)/
Identification form of Subject of Information Disclosure
(for Subjects of Informational Disclosure – NonResidents)
1. Повне найменування/Company name.
2. Скорочене найменування (за наявності)/Short name
(if applicable).
3. Місцезнаходження/Address.
4. Реєстраційний номер - ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де
офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності /Registration number - identification code
from the trade, bank or court register of the country where
the foreign entity is officially registered.
5. Дата реєстрації/ Registration date.
6. Реєструючий орган/Registration authority.
7. Прізвище, ім’я, по батькові керівника Суб’єкта розкриття / Name of the Principle of the Subject of Information
Disclosure.
8. Назва посади керівника Суб’єкта розкриття / Position
of Principle of the Subject of Information Disclosure.
9. Телефон керівника Суб'єкта розкриття / Phone number
of Principle of the Subject of Information Disclosure.
10. Прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, відповідальної за взаємодію з Уповноваженою особою/Name
of contact person responsible for interaction with authorized
person.
11. Телефон контактної особи/Phone number of contact
person.
12. Адреса електронної пошти Суб’єкта розкриття, на
яку здійснюватиметься відправлення Організаційних
листів. Адреса електронної пошти не повинна бути зареєстрована на безкоштовних поштових серверах/Email
of Subject of Information Disclosure for Organizational
letters. Email should not be registered on free mail servers.
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

«14» листопада 2016

м. Київ

№ 1109

Щодо анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності,
а саме депозитарної діяльності депозитарної установи,
ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР»
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», статті 16
4

Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пункту 9 частини 2 статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 11 розділу
IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі
види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 за
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи серії АЕ № 263414 від 01.10.2013, видану ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (04107, м. Київ, вулиця
Лук'янівська, будинок 1; код за ЄДРПОУ 38322199), на
підставі заяви про анулювання ліцензії відповідно до підпункту 1 пункту 1 глави ІV Порядку.
2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.
3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення
в офіційному друкованому виданні Комісії.
4. Департаменту регулювання депозитарної та клірингової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних учасників фондового ринку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
члена Комісії О. Панченка.
Голова Комісії
Т. Хромаєв
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
14.11.2016

РІШЕННЯ
м. Київ

№ 1110

Щодо відновлення внесення
змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «Ера»
Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усуненням ПрАТ «Ера» порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 19.11.2013 №2633 «Щодо усунення
порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів», та відповідно до листа
Центрального територіального управління Комісії від
27.10.2016 №05/01/3548 (вх. №1701-ту від 28.10.2016),

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

1. Відновити з 15.11.2016 року внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПрАТ «Ера» (ідентифікаційний код
юридичної особи 13711145).

№220, 17 листопада 2016 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
2. Виключити ПрАТ «Ера» (ідентифікаційний код юридичної особи 13711145) з Переліку товариств, яким з
19.11.2013 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк до усунення
порушення, затвердженого рішенням Комісії від
19.11.2013 № 2633, як таке, що усунуло порушення.
3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711)
невідкладно довести до відома депозитарних установ,
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «Ера» (ідентифікаційний код юридичної особи 13711145), у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про
дане рішення Комісії.
5. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Ера»
(ідентифікаційний код юридичної особи 13711145), Цен-

тральному територіальному департаменту Комісії та
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).
6. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи
33338204).
7. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний
термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.
8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному
друкованому виданні Комісії.
9. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті
Комісії.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на члена Комісії І. Назарчука.
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. 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
ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ АВТРОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15946» (42600, Сумська область, м. Тростянець, вул. Набережна, буд. 33, код за ЄДРПОУ:
03118587) на зупинення обігу акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій
ПрАТ «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ АВТРОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15946» – розпорядження №285-КФ-З від
16 листопада 2016 року.
Дата, з якої забороняється вчинення правочинів,
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та обмежується здійснення операцій у системі депозитарного
обліку з акціями цього випуску:
«18» 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 року № 737,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Укрхімремобладнання» (02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, буд.11, код за
ЄДРПОУ: 04816164) на скасування реєстрації випуску
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Укр
хімремобладнання». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Укрхімремобладнання» від
20 травня 2010 року №70/10/1/10 (дата видачі –
05.07.2011), (дата видачі дубліката – 13.10.2016) Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження №357-КФ-С-А від
15 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, п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно
до документів, наданих ліквідатором ПАТ «Іркліївський
маслосирзавод», 19950, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Іркліїв, вул. Леніна, 2, код за ЄДРПОУ:
00447801, на скасування реєстрації випуску акцій у
5

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
зв`язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Іркліївський маслосирзавод». Свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Іркліївський маслосирзавод» від 25.06.2010 року №462/1/10, видане
28.07.2011 року Черкаським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано – розпорядження №356-КФ-С-А від
14 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, на підставі підп. 9 п. 4 глави 5
розділу ІII Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії
від 27.12.2013 №2998, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами) та відповідно до документів, наданих на відновлення обігу облігацій у зв’язку з реєстрацією змін до проспекту емісії облігацій Дочірнього підприємства
«Савсервіс Столиця» (код за ЄДРПОУ: 31903537,
03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, відновлено обіг
облігацій серії «А» Дочірнього підприємства «Савсервіс
Столиця» – розпорядження
№11-КФ-ВО-О від 15 лисПОВІДОМЛЕННЯ
топада 2016
про року.
виникнення особливої інформації емітента
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розділу ІII Положення
про порядок
здійснення
емісії
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щооблігацій
підприємств,
облігацій міжнародних фінансодо вчинення
яких є заінтересованість.
вих організацій та їх обігу, затвердженого рішенням КоТекст повідомлення:
місії від 27.12.2013 №2998,
зареєстрованого в МіністерДата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
стві
юстиції
України
28
січня
2014 року за №171/24948
заінтересованістю, назва уповноваженого органу - 11 листопада 2016 року єдиний акціонер, що є власником 100% статутного капіталу та здійснює повноваження загальних зборів акціонерів відповідно до вимог

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До відома акціонерів

ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ
ЗАВОД" !

(код за ЄДРПОУ 00231573, місцезнаходження: 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна, 130)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 грудня 2016 року. о
12 годині 00 хвилин за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна, 130, Актова зала.
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 грудня 2016
року. з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем проведення
позачергових загальних зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів
акціонерів.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання
змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Наг-
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Шановний акціонер

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

(зі змінами), та відповідно до документів, наданих на
відновлення обігу облігацій у зв’язку з реєстрацією змін
до проспекту емісії облігацій ТОВ «Бінайс» (код за
ЄДРПОУ: 31403831, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27, відновлено обіг облігацій серії «А» ТОВ «Бінайс» – розпорядження №12-КФ-ВО-О від 15 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 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих ПрАТ «Фрутіка» (79013, м. Львів, вул. Акад. С. Єфремова, буд. 32а, код за ЄДРПОУ: 33148580) на скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Фрутіка» у зв’язку
з перетворенням в ТОВ «Фрутіка», скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Фрутіка». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Фрутіка» від 31 грудня 2004
року №376/10/1/2004, видане 23.07.2010 Державною комісією49з Закону
ціннихУкраїни
паперів
фондового
ринку, анульовастатті
"Протаакціонерні
товариства".
Повне найно – розпорядження
358-КФ-С-А
листопада
менування,
місцезнаходження№
юридичної
особи тавід
код 15
за ЄДРПОУ,
заінтересованої
2016 року.у вчиненні акціонерним товариством правочину: Публічне

акціонерне товариство "Ельворті" (25006, м Кіровоград, вул. Євгена Чикаленка,1,
05784437).
16.11.2016
р. Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
товариства": керівник товариства є членом правління заінтересованої
особи. Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предме254-23-77
томтел./факс:
правочину 50 (044)
000 000
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 47 535 000 грн. Співвідношення ринкової
вартостіpress@nssmc.gov.ua
майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правоE-mail:
чину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової
звітності:
При 105,19%.
використанні вищевказаної інформації посиОсоба, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
лання
на
прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України Голова правління - виконавчий директор
Ківерник Вячеслав Анатолійович.
лядову раду Товариства в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення
про загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Правління
Товариства в новій редакції.
Питання Порядку денного відносяться до питань, що виносяться на голосування.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у позачергових загальних зборах - станом на 24 годину 00 хвилин 23 грудня
2016 року.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження,
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
З документами, пов'язаними з Порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні Товариства за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна,130 ,
кімната 217, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Швайко
Юрій Миколайович.
Телефони для довідок: (05663) 4-21-24, (056) 770-49-48.
ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД"
2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Публiчне акцiонерне товариство “Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк”
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
"Акцiонерний комерцiйний
промислово-iнвестицiйний банк"
2. Код за ЄДРПОУ
00039002
3. Місцезнаходження
01001, м.Київ, провулок
Шевченка, 12
4. Міжміський код, телефон
(044) 364 67 77
та факс
5. Електронна поштова адреса
tatyana.solovenko@pib.ua
6. Адреса сторінки в мережі
www.pib.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття
інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
У зв'язку iз погодженням Нацiональним банком України Калиновської
Наталiї Миколаївни головним бухгалтером, членом Правлiння ПАТ
«Промiнвестбанк» та на пiдставi рiшення Наглядової Ради Банку вiд

«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Протокол №1
засідання Ліквідаційної комісії
ПНЗІФ «Профі-Т Інвест»
«16» листопада 2016 р.
Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію

Пайового недиверсифікованого закритого
інвестиційного Фонду «Профі-Т Інвест»

(далі – «Фонд»)
(код ЄДРІСІ 23200001)
Ліквідаційна Комісія Фонду повідомляє, що 15.11.2016 року Загальними зборами учасників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «Профі-Т Актив», (протокол №
15/10-1 від 15.11.2016 року) було прийнято рішення про дострокове
припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації у зв’язку із тим, що
вартість активів Фонду стала меншою, ніж мінімальний обсяг активів
пайового Фонду.
Порядок та строки пред’явлення кредиторами
Фонду своїх вимог у зв’язку з прийняттям рішення про дострокове
припинення його діяльності шляхом ліквідації (Протокол № 15/10-1
від 15.11.2016 р. Загальних зборів учасників ТОВ «КУА «Профі-Т
Актив»)
1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цього Порядку та триває до 31.01.2017 року. Цей строк вважається таким, що закінчився достроково, якщо всі кредитори Фонду
письмово підтвердили відсутність вимог до Фонду.
2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії з управління активами Фонду (ТОВ «КУА «Профі-Т Актив», код ЄДРПОУ 37226101) із додаванням
документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.
3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням
відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.
4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна
комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій
формі на адресу, вказану в заяві кредитора.
5. Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління активами Фонду: м. Київ, Брест-Литовське шосе, буд. 8А, тел. (044) 332-41-60,
факс (044) 332-41-60.
Голова Ліквідаційної комісії
Могилястий К.В.

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

05.10.2016 року, протокол №26, Калиновська Наталiя Миколаївна з
14 листопада 2016 року вступила на посаду головного бухгалтера
ПАТ «Промiнвестбанк» (наказ вiд 14.11.2016 №2201-к). Строк, на який
призначено посадову особу, не визначений. Посади, якi обiймала Калиновська Н.М. протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер – директор Департаменту бухгалтерського облiку ПАТ «Ерсте Банк» (23.02.2007 –
29.04.2013); Радник Голови Правлiння з фiнансових питань, головний
бухгалтер ПАТ «Автокразбанк» (11.07.2013 - 27.08.2014); Головний
бухгалтер-директор Департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi
ПАТ «КБ «Актив-банк» (29.08.2014 – 04.11.2015); Радник Голови Правлiння
з питань бухгалтерського облiку ПАТ «АКБ «Новий» (28.01.2016 27.07.2016); Радник Голови Правлiння ПАТ «Промiнвестбанк» (з
01.08.2016 - 13.11.2016). Часткою в статутному капiталi банку не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на
розкриття паспортних даних не надала.
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
Чайников Олександр Володимирович
Заступник
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
Голови Правлiння
М.П.
2016.11.15
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК СІЧ»

(ЕДРПОУ 37716841,
місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимирська, буд.63)
повідомляє, про зміни до порядку денного позачергових Загальних
зборів Акціонерів, які відбудуться 28 листопада 2016 року о 15 год.
00 хв. за київським часом за адресою: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів №25. (повідомлення про проведення позачергових Загальних
зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ» опубліковано у Відомостях НКЦПФР
№205 від 27.10.2016р.).
Відповідно до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства» за
пропозицією акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій Порядок денний позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ»
доповнено наступними питаннями:
10. Прийняття рішення щодо розподілу нерозподіленого прибутку минулих років ПАТ «БАНК СІЧ» та визначення частини нерозподіленого прибутку минулих років, що направляється на збільшення Статутного капіталу ПАТ «БАНК СІЧ».
11. Прийняття рішення щодо збільшення Статутного капіталу
ПАТ
«БАНК СІЧ» шляхом підвищення номінальної вартості акцій
ПАТ «БАНК СІЧ» за рахунок спрямування до статутного капіталу частини
прибутку.
12. Про випуск акцій ПАТ «БАНК СІЧ» нової номінальної вартості, затвердження рішення про випуск простих акцій ПАТ «БАНК СІЧ» нової номінальної вартості.
13. Внесення змін до Статуту ПАТ «БАНК СІЧ» шляхом затвердження
його нової редакції та визначення уповноваженої особи, якій буде делеговане повноваження щодо підпису змін до Статуту ПАТ «БАНК СІЧ».
14. Прийняття рішення про ліквідацію Ревізійної комісії ПАТ «БАНК
СІЧ».
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів
Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ» в повному складі.
Акціонери та їх уповноважені представники в порядку та терміни,
визначені чинним законодавством та Статутом Банку можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним та проектами
рішень з цих питань, з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год.
(обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) у приміщенні ПАТ «БАНК
СІЧ» за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 63,
кімната №25. Посадова особа ПАТ «БАНК СІЧ», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документам - Голова Правління
ПАТ «БАНК СІЧ» Шульга В.В. Довідки за телефоном (044) 207-14-70,
(044) 207-14-75.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до
порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПАТ «БАНК СІЧ» за
адресою http://www.sichbank.com.ua/
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»

В.В.Шульга
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ»
Код за ЄДРПОУ: 25412361
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миронівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: (044) 207-00-00, 207-00-40
Електронна поштова адреса: v.golodnenko@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.mhp.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
II. Текст повідомлення
15 листопада 2016 року Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ ХЛІБОПРОДУКТ» (Протокол №20
від 15.11.2016р.) у зв’язку із необхідністю оптимізації структури Товариства
та зниження адміністративних витрат, було прийнято рішення про припинення (Ліквідацію):
Повне найменування філії: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПЕРЕМОГА
НОВА» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МИРОНІВСЬКИЙ
ХЛІБОПРОДУКТ»;
Місцезнаходження філії: 19620, Черкаська обл., Черкаський район,
село Будище, вул. Лесі Українки, будинок 68;
Функції які виконувала філія: виготовлення виробів із бетону для будівництва.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова правління Косюк Юрій Анатолійович, 16.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

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

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Східно-Європейська фондова біржа». 2. Код за ЄДРПОУ: 35524548. 3. Місцезнаходження: 03680,

м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 літера «И». 4. Міжміський код, тел./факс:
(044)200-09-70/71. 5. Електронна поштова адреса: z_oto@eese.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.eese.com.ua/ua/accounting/osinfemit.
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення
У зв’язку із запровадженням у Товаристві одноособового виконавчого
органу – Генерального директора, рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Східно-Європейська
фондова біржа» 15.11.2016 р.
1) достроково припинено повноваження членів Ради директорів:
- Калюка Олександра Павловича, заступника Генерального директора. Калюк О.П. перебував на посаді 5 років 7 місяців, згоди на розкриття
паспортних даних не надав. Акціями емітента не володіє. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Носкової Тетяни Вікторівни, головного бухгалтера. Носкова Т.В. перебувала на посаді 5 років 7 місяців, згоди на розкриття паспортних даних не
надала. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
- Марчука Максима Миколайовича, Генерального директора. Марчук М.М. перебував на посаді 4 роки і 4 місяці, згоди на розкриття паспортних даних не надав. Акціями емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
2) переукладено трудовий контракт та надано повноваження одноособового виконавчого органу - Генерального директора - Марчуку Максиму Миколайовичу. Строк повноважень 3 роки. Марчук М.М. непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має, акціями емітента не володіє. Протягом
останніх 5 років обіймав посади юриста ТОВ «Будброк», Генерального директора АТ «СЄФБ». Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
III. Підпис
Генеральний директор Марчук М.М. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством, 16.11.2016 р.
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2. Код за ЄДРПОУ
3. Місцезнаходження
4. Міжміський код, телефон та факс
5. Електронна поштова адреса
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації

товариство
"СУМИХIМПРОМ"

05766356
40003 м. Суми вул. Харкiвська, п/в 12
0542 674-212 0542 683-005
v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
www.sumykhimprom.com.ua
Відомості про прийняття рішення про
надання згоди на вчинення значних
правочинів

II. Текст повідомлення
Наказом №324 вiд 14.11.2016 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ»
Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного
правочину, а саме:
укладення Додаткової угоди №1 вiд 14.11.2016 до Договору поставки
№27/28-03 вiд 28.03.2014 мiж ПАТ «СУМИХIМПРОМ» та ТОВ «Валки-Iльменiт»
стосовно постачання концентрату iльменiтового. Загальна сума Договору поставки №27/28-03 вiд 28.03.2014 орiєнтовно складає 300 000 тис.грн. (в т.ч.
ПДВ 50 000 тис. грн.).
Вартiсть активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi 1 380 145 тис. грн. Спiввiдношення граничної вартостi
правочину до вартостi активiв ПАТ «СУМИХIМПРОМ» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 21,74%.
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
Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.11.15
(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне
товариство «Трест «Київміськбуд – 3»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04012678
1.3. Місцезнаходження емітента: 03058, м. Київ, вул. Леваневського, 5
1.4. Міжміський код, телефон (044) 453-03-85 та факс емітента:
(044) 453-03-80
1.5. Електронна поштова адреса: trofimova@kmb3.kiev.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.kmb3.com.ua
ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення:
2.1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії: 14.11.2016 р.
2.2. Повідомлення розміщено на сторінці http://www.kmb3.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента
У зв’язку з вимогою закону України щодо переобрання Наглядової
ради на річних зборах акціонерів, рішенням Загальних зборів
акцiонерiв, які вiдбулися 11.11.2016 року (протокол №24 від
11.11.2016р.) припинено повноваження:
- Авралової Валерії Борисівни (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду голови Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,028061 %
від статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2015 р. по 11.11.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Тремполець Марини Миколаївни (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду члена Наглядової ради.
Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Строк, протягом якого
особа перебувала на посаді: з 23.04.2015 р. по 11.11.2016 р. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Дідовця Володимира Івановича (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду члена Наглядової ради. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,000513% від
статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: з 23.04.2015 р. по 11.11.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Савченка Володимира Петровича (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), який займав посаду члена Наглядової ради.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,024218%
від статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2015 р. по 11.11.2016 р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
- Члена Наглядової ради - Акціонерного товариства Холдингова
компанія «Київміськбуд» - юридична особа. Місцезнаходження - 01010, м.
Київ, вул. Суворова, 4/6. Код за ЄДРПОУ - 23527052. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 30,0% від статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.04.2015 р.
по 11.11.2016 р. Представник від юр.особи – Маркова Тетяна Леонідівна. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
У зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, визначеного Статутом Товариства, Загальними зборами акцiонерiв, що
вiдбулися 11 листопада 2016 року (протокол №24 від 11.11.2016р.),
припинено повноваження:
- Єфіменко Антоніни Едуардівни (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду Голови Ревізійної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,000536%
від статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 12.07.2011 року до 11.11.2016 року. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має.
- Богдан Валентини Василівни (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,001035 % від
статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала
на посаді: з 12.07.2011 року до 11.11.2016 року. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини не має.
- Гуцало Лідії Яківни (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних), яка займала посаду члена Ревізійної комісії. Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 0,001871 % від статутного капіталу Товариства. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:
з 12.07.2011 року до 11.11.2016 року. Непогашеної судимості за корисливі
та посадові злочини не має.
Загальними зборами акцiонерiв, що вiдбулися 11 листопада 2016
року (протокол №24, від 11.11.2016р.), прийнято рiшення про обрання
членів Наглядової ради та Ревізійної комісії.
Обрано:
- на посаду Члена Наглядової ради обрано Білічак Христину Володимирівну (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини не має. Освіта: вища. Інші посади, які обіймала особа протягом

останніх 5 років: ТОВ «Юридична фірма «Прокопенко, Чуйко та партнери»,
юрист, період з 06. 2014р. по теперішній час; Повне товариство «ЛОМБАРД ДОНКРЕДИТ ТОВ «ІНТЕР-РІЕЛТІ» І КОМПАНІЯ», юрисконсульт, період 06. 2013-05.
2014р.; ТОВ «Редакція газети «Все про бух.облік», юрист, 09.2012-04. 2013р.;
ФОП Коваль О.С., юрисконсульт,11.2010-08. 2012р. Термін на який обрано особу:
з 11.11.2016 року до наступних річних зборів акціонерів ПАТ «Трест «Київ
міськбуд-3». Особа не є незалежним директором. Особа є представником акціонера ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТЦЕТРОБУД», (02094, м. Київ, вул.
Червоноткацька, буд. 27/2 оф.4; Код ЄДРПОУ 40640830, володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 8, 513045% від статутного капіталу).
- на посаду Члена Наглядової ради обрано Крупельницького Віталія
Леонідовича (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних).
Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища. Інші посади, які
обіймала особа протягом останніх 5 років: ТОВ «Юридична фірма «Прокопенко, Чуйко та партнери», юрист з 10.2015р. по теперішній час; АТ «ГЛОБАЛ АДВОКАТ», адвокат, з 01.2012р. по 09.2015р.; ПРАТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ»,
юрисконсульт, 07.2002р.-10.2002р.; ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЮРИДИЧНА ГРУПА
«ОПТІМА», юрист, період 06.2011р.-05.2012р.Термін на який обрано особу: з
11.11.2016 року до наступних річних зборів акціонерів ПАТ «Трест
«Київміськбуд-3». Особа не є незалежним директором. Особа є представником акціонера Лавриш Артема Олексійовича, який володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 8,513045% від статутного капіталу).
- на посаду Члена Наглядової ради обрано Прокопенка Олексія Юрійовича (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Не володіє часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх 5 років: Заступник директора в ТОВ «Юридична
фірма «Прокопенко, Чуйко та партнери» з 2008 року по теперішній час. Термін на який обрано особу: з 11.11.2016 року до наступних річних зборів акціонерів ПАТ «Трест «Київміськбуд-3». Особа не є незалежним директором.
Особа є представником акціонера ТОВ «БК ЕРБАУНГ» (01001, м. Київ,
вул. Михайлівська, 13; код ЄДРПОУ 39927560; володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 8,513045% від статутного капіталу).
- на посаду Члена Наглядової ради обрано Воробйову Ірину Вікторівну
(особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Не володіє
часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища. Інші посади, які обіймала
особа протягом останніх 5 років: ТОВ «Юридична фірма «Прокопенко, Чуйко
та партнери», старший юрист, з 2008 по теперішній час. Термін на який обрано особу: з 11.11.2016 року до наступних річних зборів акціонерів
ПАТ «Трест «Київміськбуд-3». Особа не є незалежним директором. Особа є
представником акціонера ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП» (01034, м.
Київ, вул. Я. Вал, 33-Б; код ЄДРПОУ 36413053, який володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 8,513045% від статутного капіталу).
- на посаду Члена Наглядової ради обрано Катриченка Юрія Олексійовича (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Не володіє
часткою в статутному капіталі Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища. Інші посади, які обіймала особа
протягом останніх 5 років: особа не надала згоди на оприлюднення даних.
Термін на який обрано особу: з 11.11.2016 року до наступних річних зборів акціонерів ПАТ «Трест «Київміськбуд-3». Особа не є незалежним директором.
Особа є представником акціонера ПАТ «ХК «Київміськбуд» (01010, м. Київ,
вул. Суворова, 4/6, код ЄДРПОУ 23527052, який володіє часткою в статутному
капіталі емітента, що становить 30,0000% від статутного капіталу).
- на посаду Члена Ревізійної комісії обрано Александрову Ірину Валеріївну (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 8,117355% від
статутного капіталу Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 3 06.2006 по теперішній час – ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»,
посада – головний експерт. Обирається на посаду на 5 років.
- на посаду Члена Ревізійної комісії обрано Лавриша Артема Олексійовича (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних). Володіє часткою в статутному капіталі емітента, що становить 8,513045% від статутного
капіталу Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Освіта: вища. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років:
07.2008-09.2012 - Спеціалізоване БУ №49 ВАТ «Київоздоббуд», виконавець
робіт. 09.12-02.16 - ТОВ фірма «ТММ», виконроб. 02.16 - по теперішній час ТОВ «БК «АЗУР ГРУП», виконавець робіт. Обирається на посаду на 5 років.
- на посаду Члена Ревізійної комісії обрано Літвінова Володимира Олександровича (особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних).
Рішенням Ревізійної комісії (протокол №5 від 11.11.2016р.) Головою ревізійної
комісії обрано Літвінова Володимира Олександровича. Володіє часткою в
статутному капіталі емітента, що становить 8,908739% від статутного капіталу
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Освіта: вища.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: 02.20068-12.2012 ТОВ «КЖБК» майстер виробничої дільниці. 02.13-02.15 - ПрАТ фірма «Фундамент», виконроб. 02.15 - по теперішній час - ТОВ «БК «АЗУР ГРУП», начальник
дільниці. Обирається на посаду на 5 років.
Генеральний директор
О.М. Тимошенко
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До відома акціонерів

ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ
Відомості Національної ЗАВОД"
комісії з цінних! паперів та фондового ринку

(код за ЄДРПОУ 00231573, місцезнаходження: 52500, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна, 130)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД" (далі - Товариство)
повідомляє про проведення позачерПОВІДОМЛЕННЯ
гових загальних
акціонерів,
які відбудуться
29 грудня
2016 року. о
прозборів
виникнення
особливої
інформації
емітента
12 годині 00 хвилин за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна, 130, Актова зала.
Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 29 грудня 2016
"Торговий дім "Червона зірка". Код за ЄДРПОУ: 34894709. Місцезнаходроку. з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за місцем проведення
ження: 25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе, 7, офіс 105. Міжміський
позачергових загальних зборів.
код, телефон та факс: 0522-395203. Електронна поштова адреса:
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
34894709@tdchervonazirka.prat.in.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
та затвердження регламенту проведення позачергових загальних зборів
tdchervonazirka.prat.in.ua. Вид особливої інформації: відомості про
акціонерів.
прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, що2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладо вчинення яких є заінтересованість.
дення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання
Текст повідомлення:
змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реДата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із
єстрації.
заінтересованістю, назва уповноваженого органу - 11 листопада 2016 ро3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляку єдиний акціонер, що є власником 100% статутного капіталу та здійхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Нагснює повноваження загальних зборів акціонерів відповідно до вимог

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЧЕРВОНА ЗІРКА"

Шановний акціонер
До відома акціонерів

ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ
РЕСОРНИЙ
ТВА "ОБ'ЄДНАНА
ІНЖИНІРИНГОВА
КОМЗАВОД" !
!
(код за ЄДРПОУ 00231573,ПАНІЯ"
місцезнаходження:
52500, Дніпропетровсь-

(код за
20272048,
місцезнаходження:
ка обл.,
м. ЄДРПОУ
Синельникове,
вул. Центральна,
130) 49000, м. Дніпро, пр. Д.
Яворницького
Маркса), 67-А)
ПУБЛІЧНЕ (К.
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ОБ'ЄДНАНА
ІНЖИНІРИНГОСОРНИЙ
ЗАВОД"
(далі - Товариство)
повідомляє
про проведення
позачерВА
КОМПАНІЯ"
- "Товариство")
повідомляє29про
проведення
позагових
загальних (надалі
зборів акціонерів,
які відбудуться
грудня
2016 року.
о
чергових
зборів
акціонерів,
які відбудуться 27
грудня
2016 року
12 годинізагальних
00 хвилин
за адресою:
Дніпропетровська
обл.,
м. Синельнио
12 годині
00 хвилин за
адресою:
Дніпро, пр. Д. Яворницького (К.
кове,
вул. Центральна,
130,
Актовам.
зала.
Маркса),
67-А,акціонерів
кімната 5.та їх представників відбудеться 29 грудня 2016
Реєстрація
Реєстрація
акціонерів
тадо
їх 11
представників
відбудеться
27 грудня
2016
року.
з 11 години
00 хвилин
години 45 хвилин
за місцем
проведення
року
з 11 години
15 хвилин
до 11 години 45 хвилин за місцем проведення
позачергових
загальних
зборів.
позачергових загальних зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:
1. Обрання лічильної комісії
позачергових
загальних зборів акціонерів
1. Обрання голови
та секретаря
позачергових
загальних
зборів акціонета затвердження
регламенту
проведення
позачергових
загальних
зборів
рів.
акціонерів.
2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання
змін до Статуту та забезпечення реєстрації його в органах державної реєстрації.
Повідомлення
особливої
інформації
про
3. Внесення про
змінвиникнення
до Положення
про Наглядову
раду (інформації
Товариства шляіпотечні
цінні папери,
сертифікати
операцій
з нерухомістю)
хом
викладення
його в новій
редакції. фонду
Затвердження
Положення
про Нагемітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні
відомості
Шановний
акціонер
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ
ПIВДЕННОТРУБНИЙ
ЗАВОД"
!
2. Код за ЄДРПОУ
05393108
3. Місцезнаходження
53201 м.Нiкополь
пр.Трубникiв,91
(код за ЄДРПОУ 20272048, місцезнаходження:
49000,
м. Дніпро, пр. Д.
4. Міжміський код,
телефон67-А)
та
(05662)2-30-69 (05662)2-30-69
Яворницького
(К. Маркса),
факс
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГО5. Електронна
buh1-nptz@ptz-nik.com.ua
ВА
КОМПАНІЯ"поштова
(надалі адреса
- "Товариство")
повідомляє про проведення поза6. Адресазагальних
сторінки взборів
мережі
чергових
акціонерів,www.ptz-nik.com.ua
які відбудуться 27 грудня 2016 року
Інтернет,
яка00
додатково
о
12 годині
хвилин використоза адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького (К.
вується емітентом
для розкриття
Маркса),
67-А, кімната
5.
інформації
Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 27 грудня 2016
7. Вид
особливої
інформації
Відомості
про зміну
власників
року
з 11
години 15
хвилин до 11 години
45 хвилин
за місцем
проведення
акцій, яким належить 10 і більше
позачергових загальних зборів.
відсотків
голосуючих акцій
ПОРЯДОК
ДЕННИЙ:

лядову раду Товариства в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення
№220,
17редакції.
листопада 2016 р.
про загальні збори акціонерів Товариства
в новій
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
6. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викстатті
49 Закону України "Про акціонерні товариства". Повне найладення його в новій редакції. Затвердження Положення про Правління
менування, місцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ, заінТовариства в новій редакції.
тересованої у вчиненні акціонерним товариством правочину: Публічне
Питання Порядку денного відносяться до питань, що виносяться на гоакціонерне
лосування. товариство "Ельворті" (25006, м Кіровоград, вул. Євгена Чикаленка,1,
05784437).
Інформація
щодо
вчиДата складання
переліку
акціонерів,
якіособи,
мають заінтересованої
право на учаcть уу позаненні
акціонерним
правочину,
із зазначенням
ознаки
чергових
загальнихтовариством
зборах - станом
на 24 годину
00 хвилин
23 заінтегрудня
ресованості,
передбаченої статтею 71 Закону України "Про акціонерні
2016 року.
товариства":
керівник
товариства
є членом
правління
заінтересованої
Для реєстрації
акціонерам
необхідно
мати при
собі паспорт,
представособи.
Ринкова вартість
або послуг
сума коштів,
що є предменикам акціонерів
паспортмайна
та довіреність,
що чи
підтверджує
їх повноваження,
том
правочину
50 000 000 до
грн.
Вартість
активів
емітента за даними ософормлену
у відповідності
вимог
чинного
законодавства.
З документами,
пов'язаними
з Порядком
денним
позачергових загальтанньої
річної фінансової
звітності
47 535 000
грн. Співвідношення
ринних зборів,
акціонери
можуть
ознайомитися
в Правлінні
Товаристваправоза адкової
вартості
майна або
послуг
чи суми коштів,
що є предметом
ресою:
обл., м. за
Синельникове,
вул. річної
Центральна,130
чину,
доДніпропетровська
вартості активів емітента
даними останньої
фінансової,
кімната 217,
у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порязвітності:
105,19%.
докОсоба,
ознайомлення
акціонерів
з документами
- Голова Правління
Швайко
зазначена
нижче, підтверджує
достовірність
інформації,
що
Юрій Миколайович.
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідТелефони для довідок: (05663) 4-21-24, (056) 770-49-48.
но з законодавством України Голова правління - виконавчий директор
ПАТ "СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД"
Ківерник Вячеслав Анатолійович.
2. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту провелядову раду Товариства в новій редакції.
дення позачергових загальних зборів акціонерів.
4. Внесення змін до Положення про загальні збори акціонерів Товарис3. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
тва шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Положення
денного відносяться
питань,
що виносяться на гопроПитання
загальніпорядку
збори акціонерів
Товариствадо
в новій
редакції.
лосування.
5. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляскладання
переліку
які мають право
на учаcть
у позаПоложення
про
РевіхомДата
викладення
його
в новій акціонерів,
редакції. Затвердження
чергових
загальних
зборах
станом
на 24 годину 00 хвилин 21 грудня 2016
зійну
комісію
Товариства
в -новій
редакції.
року.
6. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викДля реєстрації
акціонерам
мати при
собі паспорт,
представладення
його в новій
редакції.необхідно
Затвердження
Положення
про Правління
Товариства
в новій
редакції.та довіреність, що підтверджує їх повноваженникам
акціонерів
- паспорт
Порядку
денного відносяться
до питань,
що виносяться на гоня, Питання
оформлену
у відповідності
до вимог чинного
законодавства.
лосування.
З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальскладання
переліку
які мають
право наза
учаcть
у позанихДата
зборів,
акціонери
можутьакціонерів,
ознайомитися
в Товаристві
адресою:
м.
черговихпр.
загальних
зборах - (К.
станом
на 24
годину
00 5,
хвилин
23дні
грудня
Дніпро,
Д. Яворницького
Маркса),
67-А,
кімната
у робочі
з 132016
00
дороку.
15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представдокументами - головний бухгалтер Дятлов Павло Васильович.
никам акціонерів паспорт та довіреність, що підтверджує їх повноваження,
Телефон для довідок: (0562) 36-10-84
оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства.
ПрАТ "ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ"
З документами, пов'язаними з Порядком денним позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися в Правлінні Товариства за адресою: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Центральна,130 ,
кімната 217, у робочі дні з 12-00 до 15-30 години. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Швайко
Юрій Миколайович.
належить
10 i для
бiльше
вiдсоткiв
голосуючих
вiдбулись змiни розмiру
Телефони
довідок:
(05663)
4-21-24, акцiй,
(056) 770-49-48.
пакета акцiйРозмiр частки
– нерезидента ПЛАМСТЕД
ПАТакцiонера
"СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ
РЕСОРНИЙ ЛIМIТЕД
ЗАВОД"
(PLAMSTED LIMITED), код 162653, мiсцезнаходження Агiу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУЗ, Агiос Андреас, П/К 1105, м.Нiкосiя у загальнiй кiлькостi акцiй
змiнився
з 0,000027%
19,337914%,
тому
числi, розмiррегламенту
частки акцiонера
2. Обрання
членів до
лічильної
комісіїута
затвердження
провеудення
загальнiй
кiлькостi
голосуючих
акцiй змiнився з 0,000028% до
позачергових
загальних
зборів акціонерів.
19,997834%.
3. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.
За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «НПТЗ», склаПитання порядку денного відносяться до питань, що виносяться на годеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 10.11.16, який
лосування.
отримано Товариством 14.11.2016 року, на рахунку власника акцiй, якому
Дата складання
переліку
акціонерів,
які акцiй,
маютьвiдбулись
право на учаcть
у позаналежить
10 i бiльше
вiдсоткiв
голосуючих
змiни розмiру
чергових
загальних частки
зборах акцiонера
- станом на– 24
годину 00 хвилин
21 грудня
2016
пакета
акцiйРозмiр
нерезидента
ВОЛБЕРТ
КОМПАНI
року.
ЛIМIТЕД
(WOLBERT COMPANY LIMITED), код 162523, мiсцезнаходження
реєстрації
акціонерам
необхідно
мати
собі
паспорт,у представАгiуДля
Павлу
15, ЛЕДРА
ХАУЗ, Агiос
Андреас,
П.К.при
1105,
м.Нiкосiя
загальнiй
никам акціонерів
- паспорт
та довіреність,
що підтверджує
повноваженкiлькостi
акцiй змiнився
з 0,00%
до 19,33786%,
у тому числi,їхрозмiр
частки
ня, оформлену
у відповідності
до голосуючих
вимог чинного
законодавства.
акцiонера
у загальнiй
кiлькостi
акцiй
змiнився з 0,00 до
19,997779%.
З документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальданими
реєстру власникiв
iменних цiнних
ПАТза
«НПТЗ»,
скланихЗазборів,
акціонери
можуть ознайомитися
в паперiв
Товаристві
адресою:
м.
деного
«Нацiональний
станом
10.11.16,
Дніпро,ПАТ
пр. Д.
Яворницькогодепозитарiй
(К. Маркса),України»
67-А, кімната
5, на
у робочі
дні який
з 13отримано
Товариством
14.11.2016 року,
на рахунку
власника акцiй,
якомуз
00 до 15-30
години. Відповідальний
за порядок
ознайомлення
акціонерів
належить
10 i -бiльше
вiдсоткiв
голосуючих
акцiй, вiдбулись
змiни розмiру
документами
головний
бухгалтер
Дятлов Павло
Васильович.
пакета
акцiйРозмiр
частки(0562)
акцiонера
– нерезидента КАМСЕТ ХОЛДIНГС
Телефон
для довідок:
36-10-84
ЛIМIТЕД (KAMSET HOLDINGS LIMITED), код 161539, мiсцезнаходження
ПрАТ "ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ"
Агiу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУЗ, Агiос Андреас, П/К 1105, Нiкосiя у загальнiй
кiлькостi акцiй змiнився з 0,000026% до 19,3379%, у тому числi, розмiр
частки акцiонера у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй змiнився з 0,000028
до 19,997807%.
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
Горбова Ольга Iванiвна
Генеральний директор
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
2016.11.15
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД”

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОБ'ЄДНАНА ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ"

1. Обрання голови та секретаря
позачергових загальних зборів акціонеII. Текст повідомлення
рів.За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «НПТЗ»,
складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на
10.11.16, який отримано Товариством 14.11.2016 року, на рахунку власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй,
вiдбулись змiни розмiру пакета акцiй. Розмiр частки акцiонера –
ТОВ
«Транспортно-Iнвестицiйнi
технологiї»,
код
33946766,
мiсцезнаходження 03057 Україна,мiсто Київ вулиця Дегтярiвська, 31 у
загальнiй кiлькостi акцiй змiнився з 96,689302% до 38,675721%, у тому
числi, розмiр частки акцiонера у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй
змiнився з 99,988894% до 39,995557%.
За даними реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «НПТЗ», складеного ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» станом на 10.11.16, який
отримано Товариством 14.11.2016 року, на рахунку власника акцiй, якому
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
До відома акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Аверс»
повідомляє, що 19 грудня 2016 року о 16.00 відбудуться загальні
збори акціонерів за адресою: м. Київ, бульвар І. Лепсе, буд. 8,
корп. 10, оф. 208.
Реєстрація учасників зборів: 19 грудня 2016 року з 15.30 до 16.00
за адресою проведення загальних зборів по пред'явленню документа, що посвідчує особу, а представникам акціонера додатково мати
довіреність на право участі та голосування на зборах. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24 година 15 грудня 2016 року.
Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
2. Про звільнення Генерального директора товариства.
3. Про обрання Генерального директора товариства.

4. Затвердження положення про Наглядову раду товариства.
5. Обрання голови та членів Наглядової ради товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів з ними та обрання особи,
яка уповноважується на підписання цих договорів.
6. Визначення уповноваженої особи на внесення змін до Єдиного
державного реєстру.
Акціонери можуть ознайомитись з документами з питань порядку денного до 19 грудня 2016 року та в день проведення загальних зборів в приміщенні ПрАТ «СК «Аверс» за адресою:
м. Київ, бульвар І.Лепсе, буд. 8, корп. 10, оф.208. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –
Петренко О.В.
Довідки за телефоном: (044) 455-03-21. Адреса веб-сайту
ПрАТ «СК «Аверс», на якому розміщено інформацію з проектами
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку
денного: http://www.sk-avers.com.ua/.
Генеральний директор ПрАТ «СК «Аверс»
Голдін С.О.

ПрАТ «ГАЗТЕК» (код за ЄДРПОУ 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11, ПрАТ «ГАЗТЕК»,
засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) (+ 38 044) 207 53 40,
205 58 91, e-mail: office@gaztek.com.ua) є емітентом іменних відсоткових забезпечених облігацій серії В, номінальною вартістю 1000,00 грн.
одна облігація (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств

№ 233/2/2014 від 24.11.2014 р.), строком обігу облігацій по
06.09.2029 року.
Наказом директора емітента за № 14/11-змВ від 14.11.2016 року прийнято рішення на дев’ятий відсотковий період (08.12.2016 р. по
08.03.2017 р.) залишити відсоткову ставку незмінною на рівні 19,5 %, що
відповідає положенням Проспекту емісії облігацій.

ПрАТ «СК «Аверс»

новини
Рынок акций Украины во вторник вновь
снизился, индекс УБ упал ниже 800п

Украинский рынок акций во вторник второй день подряд завершил торги снижением: индекс «Украинской
биржи» (УБ) упал на 2,54% - до 791,11 пункта, индекс
ПФТС – на 0,55%, до 265,4 пункта.
Объем торгов на УБ по сравнению с предыдущим
днем возрос в 1,6 раза – до 15,5 млн грн, в том числе
11,1 млн грн обеспечили сделки с акциями.
Торговый оборот на ПФТС составил 387,6 млн грн, в
том числе акциями – 0,31 млн грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели
бумаги «Укрнафты» (-5,41%), Райффайзен Банка Аваль
(-3,18%) и «Центрэнерго» (-2,83%).

Выросли в цене только акции «Донбассэнерго»
(+1,44%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго»
(-2,63%) и «Мотор Сичи» (-1,59%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во
вторник к 16:15 кв повысился на 0,02% - до 499,44 пункта
при объеме торгов 5,7 млн злотых (38,76 млн грн).
Среди индексных акций дорожали только бумаги
«Астарты» (+0,63%) и «Кернела» (+0,05%).
С отрицательной динамикой лидировали акции KSG Agro
(-13,73%), «Агротона» (-6,33%) и «Овостара» (-1,67%).
При подготовке раздела «Новости»
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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(Ціна передплати на
місяць — 380,84 грн
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Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
		
ПІБ
		
Індекс
Адреса
		
Телефон
e-mail
					
					
Отримувач платежу
					
ДУ «АРІФРУ»
		
		
Установа банку
					
АТ «Ощадбанк», м.Київ 		
						
					
На 2016 рік по місяцях
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Поточний рахунок
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МФО банку
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11
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У разі передплати
через редакцію
Ціна на 1 місяць:
350,00 грн
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Мінімальний термін
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
(044) 4983815

					
					
					

Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
Вид платежу
					
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
					
на
місяців
				
Всього
					
					
Отримувач платежу
					
ДУ «АРІФРУ»
		
		
Установа банку
					
АТ «Ощадбанк», м.Київ 		
						
					
На 2016 рік по місяцях
					
1
2
3
4
5
6
7

Сума

26006300965790
Поточний рахунок

21676262
Код ЄДРПОУ

322669
МФО банку

8

9

10

11

12

					
					
					
					

Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
					
					
				

Вид платежу
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
на
місяців
Всього

Сума

Для передплатників діє знижка 10% на всі публікації
Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
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