
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
03.07.2015	 	м.	Київ		 №	932

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
17 липня 2015 року за № 863/27308

Про визнання таким, що 
втратило чинність рішен-
ня Національної комісії з 
цінних паперів та фондо-
вого ринку від 13 серпня 
2013  року № 1466 

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»	

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.	Визнати	таким,	що	втратило	чинність,	рішення	На-

ціональної	 комісії	 з	цінних	паперів	 та	фондового	ринку	
від	13	серпня	2013	року	№	1466	«Про	затвердження	По-
рядку	визначення	біржового	 курсу	цінного	папера»,	 за-
реєстроване	 в	Міністерстві	юстиції	 України	 04	 вересня	
2013	року	за	№	1522/24054.

2. Департаменту	регулювання	діяльності	торговців	цінни-
ми	паперами	та	фондових	бірж	(Устенко	І.І.)	забезпечити:
подання	 цього	 рішення	 на	 здійснення	 експертизи	 на	

відповідність	Конвенції	про	захист	прав	людини	 і	осно-

воположних	свобод	до	Секретаріату	Урядового	уповно-
важеного	у	справах	Європейського	суду	з	прав	людини	
Міністерства	юстиції	України;	
подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Мі-

ністерства	юстиції	України.
3.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(Збаражська	О.Є.)	 забезпечити	опублікування	цього	рі-
шення	в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
4.	Це	рішення	набирає	чинності	через	три	місяці	з	дня	

його	офіційного	опублікування.
5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
03.07.2015		 м.	Київ		 №	933

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
17 липня 2015 року за № 862/27307

Про затвердження Порядку 
визначення біржового кур-
су цінного папера 

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 932 від 03.07.2015 р. 
Рішення Комісії № 933 від 03.07.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

№143 (2147) 31.07.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

статей	23	та	25	Закону	України	«Про	цінні	папери	та	фон-
довий	ринок»	

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.	 Затвердити	 Порядок	 визначення	 біржового	 курсу	

цінного	папера,	що	додається.	
2. Департаменту	 регулювання	 діяльності	 торговців	

цінними	паперами	та	фондових	бірж	(Устенко	І.І.)	забез-
печити:
подання	 цього	 рішення	 на	 здійснення	 експертизи	 на	

відповідність	Конвенції	про	захист	прав	людини	 і	осно-
воположних	свобод	до	Секретаріату	Урядового	уповно-
важеного	у	справах	Європейського	суду	з	прав	людини	
Міністерства	юстиції	України;	
подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Мі-

ністерства	юстиції	України.
3.	 Управлінню	 внутрішнього	 аудиту	 та	 комунікацій	

(Збаражська	О.Є.)	 забезпечити	опублікування	цього	рі-
шення	в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
4.	Це	рішення	набирає	чинності	через	три	місяці	з	дня	

його	офіційного	опублікування.
5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку
03	липня	2015	року	№	933
Зареєстровано	в	Міністерстві	
юстиції	України
17	липня	2015	року	за	№	862/27307

ПОРЯДОК 
визначення біржового курсу цінного папера 

1.	 Терміни,	 які	 використовуються	 в	 цьому	 Порядку,	
вживаються	у	таких	значеннях:
граничний	спред	котирування	–	розраховане	на	певний	

момент	часу	у	відсотках	відношення	різниці	максимальної	
ціни	безадресної	заявки	на	продаж,	при	якій	сумарний	об-
сяг	заявок	цінного	папера,	розрахований	наростаючим	під-
сумком	у	порядку	зростання	ціни,	становить	величину,	не	
меншу	мінімально	допустимого	обсягу	(далі	–	МДО)	і	міні-
мальної	ціни	безадресної	заявки	на	купівлю,	при	якій	су-
марний	обсяг	заявок	цінного	папера,	розрахований	нарос-
таючим	 підсумком	 у	 порядку	 зменшення	 ціни,	 становить	
величину,	не	меншу	МДО	до	мінімальної	ціни	безадресної	
заявки	на	купівлю,	при	якій	сумарний	обсяг	заявок	цінного	
папера,	розрахований	наростаючим	підсумком	у	порядку	
зменшення	ціни,	становить	величину,	не	меншу	МДО;
мінімально	допустимий	обсяг	(МДО)	–	мінімально	до-

пустимий	обсяг	безадресної(их)	заявки(заявок)	на	купів-
лю/продаж	відповідного	цінного	папера.	
Інші	 терміни,	які	 вживаються	у	цьому	Порядку,	 вико-

ристовуються	 відповідно	 до	 законодавства	 України	 на	
ринку	цінних	паперів.	
2.	Біржовий	курс	цінного	папера	розраховується	у	день	

проведення	біржових	торгів	за	цим	цінним	папером	шля-

хом	 розрахунку	 середнього	 арифметичного	 зваженого	
цін	 біржових	 контрактів	 (договорів),	 укладених	 у	 такий	
торговельний	день,	 при	одночасному	дотриманні	 таких	
вимог:
у	біржовому	контракті	(договорі),	за	яким	розраховуєть-

ся	біржовий	курс	цінного	папера,	передбачено,	що	строк	
його	виконання	не	перевищує	двох	робочих	днів	з	момен-
ту	укладання	такого	біржового	контракту	(договору);
біржовий	 контракт	 (договір),	 за	 яким	 розраховується	

біржовий	курс	цінного	папера,	укладено	на	підставі	без-
адресної	заявки,	яка	станом	на	момент	укладання	біржо-
вого	контракту	(договору)	входить	до	граничного	спреду	
котирування;
граничний	 спред	 котирування	 становить	 не	 більше	

15%;
час	існування	граничного	спреду	котирування	цінного	

папера,	для	якого	розраховується	біржовий	курс,	пови-
нен	бути	не	меншим	за	50	%	часу	кожної	торговельної	
сесії	за	таким	цінним	папером;
МДО	–	не	менше	20	000	грн	(для	боргового	цінного	па-

пера	–	не	менше	200	000	грн);
загальна	сума	укладених	біржових	контрактів	(догово-

рів),	за	якими	розраховується	біржовий	курс	цінного	па-
пера,	в	межах	граничного	спреду	котирування	не	пови-
нна	бути	менша	20	000	грн	(для	боргового	цінного	папера	
не	повинна	бути	менша	200	000	грн).	
Для	розрахунку	біржового	 курсу	лістингового	цінного	

папера	використовуються	біржові	контракти	(договори),	
які	відповідають	вимогам,	встановленим	цим	Порядком,	
та	укладені	протягом	останньої	години	до	моменту,	коли	
був	 укладений	 останній	 біржовий	 контракт	 (договір)	 за	
таким	цінним	папером,	який	відповідає	наведеним	вище	
у	цьому	пункті	вимогам,	при	
цьому	 зазначений	 останній	 біржовий	 контракт	 (дого-

вір)	також	входить	до	розрахунку	біржового	курсу.
3.	Біржовий	курс	цінного	папера	розраховується	за	та-

кою	формулою:
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–	біржовий	курс	цінного	папера;

n –	кількість	біржових	контрактів	(договорів),	за	якими	
розраховується	біржовий	курс	цінного	папера;
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–	сума	 i-го	біржового	контракту	(договору),	за	яким	
розраховується	біржовий	курс	цінного	папера;
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–	кількість	цінних	паперів	у	i-му	біржовому	контракті	
(договорі),	за	яким	розраховується	біржовий	курс	цінного	
папера;
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 	–	накопичений	купонний	(процентний)	до-
хід,	що	припадає	на	один	борговий	цінний	папір,	для	
якого	розраховується	біржовий	 курс,	 відповідно	 ста-
ном	 на	 дату	
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виконання	 i-го	 біржового	 контракту	
(договору)	та	на	дату	 0
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 розрахунку	біржового	курсу.	
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Дані	 складові	формули	 використовуються	 лише	 при	
розрахунку	біржового	курсу	боргових	цінних	паперів,	
для	 яких	 передбачені	 виплати	фіксованого	доходу,	 і	
повинні	приймати	нульове	значення	для	інших	цінних	
паперів.	 У	 разі	 якщо	 передбачені	 виплати	 доходу,	
фіксованого	 в	 іноземній	 валюті,	 накопичений	 купон-
ний	(процентний)	дохід	за	такими	виплатами	має	за-
значатись	у	гривні	за	офіційним	курсом	Національно-
го	банку	України	станом	на	дату	розрахунку	біржового	
курсу.
При	 розрахунку	 біржового	 курсу	 його	 значення	

округлюється	 до	 чотирьох	 значущих	 цифр	 після	
коми.	
4.	 Якщо	 за	 цінним	 папером	 протягом	 торговельного	

дня	не	було	укладено	жодного	біржового	контракту	(до-
говору),	який	відповідає	вимогам,	зазначеним	у	пункті	2	
цього	Порядку,	біржовий	курс	цього	цінного	папера	у	та-
кий	торговельний	день	не	визначається.

Заступник директора департаменту 
регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж      І. Барамія 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР традиційно повідомляє про результати свого засідання 

НКЦПФР	(Національна	комісія	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку)	оприлюднює	результати	засідання	регулято-
ра	фондового	ринку,	що	відбулося	28	липня	2015	року.
За	результатами	розгляду	питань	порядку	денного	прийняті	такі	рішення:

1.	Про	видачу	ліцензій	на	провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	
ринку	-діяльності	з	торгівлі	цінними	паперами	ТОВ	«КОНГРЕС-ІНВЕСТ»	
(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	33399623)

прийнято рішення

2.	Щодо	анулювання	ліцензій	на	провадження	професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	ПАТ	«БАНК	«КИЇВСЬКА	РУСЬ»,	ідентифікаційний	код	
юридичної	особи	24214088

прийнято рішення

3.	Про	погодження	проекту	розпорядження	Національної	комісії,	
що	здійснює	державне	регулювання	у	сфері	ринків	фінансових	послуг,	
«Про	внесення	змін	до	Положення	про	інвестиційну	декларацію	недержавного	
пенсійного	фонду»

прийнято рішення
без зауважень

4.	Про	схвалення	проекту	рішення	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	«Про	затвердження	Змін	до	Положення	про	порядок	
визначення	чистої	вартості	активів	пенсійного	фонду»	(для	оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

5.	Про	документальне	підтвердження	встановлення	факту	контролю	
(вирішального	впливу)	осіб	інших	держав,	що	здійснюють	збройну	агресію	проти	
України,	за	діяльністю	ТОВ	«КУА	«СОЮЗ-ІНВЕСТ»	(ідентифікаційний	код	
юридичної	особи	35464416)

прийнято рішення

6.	Щодо	анулювання	ліцензії	на	провадження	професійної	діяльності	на	
фондовому	ринку	ТОВ	«КУА	«СОЮЗ-ІНВЕСТ»	(ідентифікаційний	код	юридичної	
особи	35464416)

прийнято рішення

7.	Про	видачу	ліцензії	на	провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	
ринку	–	діяльності	з	управління	активами	інституційних	інвесторів	(діяльності	з	
управління	активами)	ТОВ	«КУА	«РОЯЛ-СТАНДАРТ»

прийнято рішення

8.	Про	видачу	ліцензії	на	провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	
ринку	–	діяльності	з	управління	активами	інституційних	інвесторів	(діяльності	з	
управління	активами)ТОВ	«КУА	«ГРАНД-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

9.	Щодо	відмови	у	видачі	ліцензії	на	провадження	професійної	
діяльності	на	фондовому	ринку	–	діяльності	з	управління	активами	
інституційних	інвесторів	(діяльності	з	управління	активами)	ТОВ	«КУА	«АЛЬЯНС-
КЕПІТАЛ»

прийнято рішення

10.	Щодо	видачі	ліцензії	на	провадження	професійної	діяльності	на	фондовому	
ринку	–	депозитарної	діяльності,	а	саме	депозитарної	діяльності	депозитарної	
установи	ТОВ	«Ай	Бі	Кепітал»

прийнято рішення

11.	Інформація	про	роботу	уповноважених	осіб	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку,	керівників	територіальних	органів,	у	комітетах,	
комісіях,	робочих	групах	та	інших	органах,	що	формуються	місцевими	органами	
виконавчої	влади,	а	також	органами	місцевого	самоврядування	за	IІ	квартал	
2015	року

до відома

12.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	акцій	Приватного	акціонерного	
товариства	«Страхова	компанія	«Перша»

прийнято рішення
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13.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	акцій	Публічного	акціонерного	
товариства	«Банк	«Український	Капітал»

прийнято рішення

14.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	акцій	Публічного	акціонерного	
товариства	«ВІЛЬШАНСЬКА	МЕБЛЕВА	ФАБРИКА»,	що	пропонуються	для	
приватного	розміщення

прийнято рішення

15.	Щодо	реєстрації	випуску	акцій	та	проспекту	емісії	акцій	Публічного	
акціонерного	товариства	«Кагарлицьке»,	що	пропонуються	для	приватного	
розміщення

прийнято рішення

16.	Щодо	реєстрації	випуску	та	проспекту	емісії	акцій	Публічного	
акціонерного	товариства	«КАТП	-	2006»,	що	пропонуються	для	приватного	
розміщення

прийнято рішення

17.	Щодо	реєстрації	випуску	акцій	Публічного	акціонерного	товариства	
«ХІМПРОММЕТ»

прийнято рішення

18.	Щодо	реєстрації	випуску	акцій	Приватного	акціонерного	
товариства	«ОДЕСЬКИЙ	ЗАВОД	ШАМПАНСЬКИХ	ВИН»	при	
зменшенні	розміру	статутного	капіталу	шляхом	анулювання	раніше	
викуплених	акцій

прийнято рішення

19.	Щодо	відмови	у	скасуванні	реєстрації	випуску	акцій	та	анулюванні	
свідоцтва	про	реєстрацію	випуску	акцій	ВАТ	«Вінницький	монтажно-
заготівельний	завод»

прийнято рішення

20.	Щодо	зупинення	обігу	акцій	Публічного	акціонерного	товариства	
«Запорізький	оліяжиркомбінат»

прийнято рішення

21.	Про	розгляд	скарги	товариства	з	обмеженою	відповідальністю	
«Консалтінг	Україна»	від	25.05.2015	№	19/3	на	постанову	про	
накладення	санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	
13.05.2015	№	679-ЦД-1-ЮО

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення

22.	Про	розгляд	скарги	публічного	акціонерного	товариства	
«Калина»	від	06.05.2015	№2574	на	постанову	про	накладення	
санкції	за	правопорушення	на	ринку	цінних	паперів	від	15.04.2015	
№481-ЦД-1-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення

23.	Про	погодження	пропозиції	Колегії	Державної	установи	«Агентство	з	розвитку	
інфраструктури	фондового	ринку	України»

прийнято рішення

24.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«АГРОФОСФАТ»	на	будь-
якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

25.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНА	
АГЕНЦІЯ	«ОМЕГА»	на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

26.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«АКТИВ	ГРУП	
КОНСАЛТИНГ»	на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

27.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ІНВЕСТБУДСЕРВІС»	на	
будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

28.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«Управління	механізованих	
робіт	Агробуду»	на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

29.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«Агрохімремонт»	на	будь-
якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

30.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ПІВДЕННА	ГЕНЕРУЮЧА	
КОМПАНІЯ»на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

31.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«СІАМ-КАПІТАЛ»	на	будь-
якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

32.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ТОРГОВИЙ	ДІМ	ВІАН»	на	
будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

33.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«Бізнес-резерв»	на	будь-якій	
фондовій	біржі

прийнято рішення

34.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«Київшляхбуд»	на	будь-якій	
фондовій	біржі

прийнято рішення

35.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«Норинський	щебзавод»	на	
будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

36.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«КОД	ІНВЕСТ»	на	будь-якій	
фондовій	біржі

прийнято рішення
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37.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«Силові	електронні	прилади	
управління»	на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

38.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«КОМУНІКАЦІЙНИЙ	
ФОНДОВИЙ	ЦЕНТР»	на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

39.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ГРАНІТНІ	БУДІВЕЛЬНІ	
МАТЕРІАЛИ»	на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

40.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ІНВЕСТИЦІЙНО-
ФІНАНСОВИЙ	КОНСАЛТИНГ»	на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

41.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ЗЕМТРАНСУГІДДЯ»	на	
будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

42.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«Ліко-Капітал»	на	будь-якій	
фондовій	біржі

прийнято рішення

43.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«НВО	«КОНСТРУКЦІЙНІ	
МАТЕРІАЛИ»	на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

44.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ТД	«АЗІЯ	ПЛЮС»	на	
будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

45.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ФІНАНСОВА	КОМПАНІЯ	
«ТРІЙКА	ІНВЕСТ»на	будь-якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

46.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ЯСНА	ПОЛЯНА»	на	будь-
якій	фондовій	біржі

прийнято рішення

47.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ТРЕЙД	ОЙЛ»	на	будь-якій	
фондовій	біржі

прийнято рішення

48.	Щодо	зупинення	торгівлі	цінними	паперами	ПАТ	«ОСТ-ІНВЕСТ»	на	будь-якій	
фондовій	біржі

прийнято рішення

Інформаційні повідомлення та новини 
НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	На-
ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	
т.в.о.	директора	департаменту	корпоративного	управ-
ління	та	корпоративних	фінансів,	на	підставі	пункту	3	
Розділу	 І	 Порядку	 скасування	 реєстрації	 випусків	 ак-
цій,	 затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	23	квітня	2013	
року	 №	 737,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	 юстиції	
України	28	травня	2013	року	за	№	822/23354,	та	відпо-
відно	до	документів,	наданих	Публічним	акціонерним	
товариством	«АКБ	«БАЗИС»	(попереднє	найменуван-
ня	—	ПАТ	«Акціонерний	комерційний	банк	«БАЗИС»),	
61002,	м.	Харків,	вул.	Сумська,	буд.	88,	код	за	ЄДРПОУ:	
19358916,	на	відновлення	обігу	акцій,	відновлено	обіг	
акцій	 Публічного акціонерного товариства «АКБ 
«БАЗИС»,	 код	 за	 ЄДРПОУ	 19358916	 (попереднє	 на-
йменування	 -	 ПАТ	 «Акціонерний	 комерційний	 банк	
«БАЗИС»)	–	розпорядження № 2-КФ-ВО від 23 лип-
ня 2015 року.

*    *    *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	На-

ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	
т.в.о.	 начальника	Південно-Українського	 територіаль-
ного	 управління,	 на	 підставі	 рішення	 НКЦПФР	 від	
23.04.2013р.	№	737	«Про	затвердження	Порядку	ска-
сування	реєстрації	випуску	акцій»	(зі	змінами),	скасо-
вано	реєстрацію	випуску	акцій	СЗАТ «ЗЕЛЕНА ПОЛЯ-
НА»	 (код	 ЄДРПОУ	 –	 00854765,	 місцезнаходження:	
55312,	Миколаївська	обл.,	Арбузинський	р-н,	с.	Садо-

ве)	– розпорядження від № 17-ПУ-2-С-А від 28 лип-
ня 2015 року.

*    *    *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	т.в.о.	
начальника	 Південно-Українського	 територіального	
управління,	на	підставі	рішення	НКЦПФР	від	23.04.2013р.	
№	737	«Про	затвердження	Порядку	скасування	реєстра-
ції	випуску	акцій»	(зі	змінами),	скасовано	реєстрацію	ви-
пуску	акцій	СЗАТ «БАЛОВНЕ»	(код	ЄДРПОУ	–	03763951,	
56664,	Миколаївська	обл.,	Новоодеський	р-н,	с.	Балов-
не,	 вул.	 Леніна,	 92)	– розпорядження № 18-ПУ-2-С-А 
від 28 липня 2015 року.

*    *    *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	т.в.о.	
начальника	 Південно-Українського	 територіального	
управління,	на	підставі	рішення	НКЦПФР	від	23.04.2013р.	
№	737	«Про	затвердження	Порядку	скасування	реєстра-
ції	випуску	акцій»	(зі	змінами),	скасовано	реєстрацію	ви-
пуску	 акцій	 ВАТ «ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ 
КАР’ЄР»	(код	ЄДРПОУ	–	00292346,	56530,	Миколаївська	
обл.,	Вознесенський	р-н,	смт.	Олександрівка,	вул.	Степо-
ва,	68)	— розпорядження № 19-ПУ-2-С-А від 28 липня 
2015 року.

30.07.2015 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ФОНДО-
ВА БIРЖА ПФТС"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 21672206
3.	Місцезнаходження 01004,	мiсто	Київ,	вулиця	

Шовковична,	42-44
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	277-5000	(044)	277-50-01
5.	Електронна	поштова	адреса inf_emitenta@pfts.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

www.pfts.ua

7.	 Вид	 особливої	 інформації	 відпо-
відно	до	вимог	глави	1	розділу	III	або	
інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	
сертифікати	фонду	операцій	з	неру-
хомістю	відповідно	до	вимог	глави	2	
розділу	III	цього	Положення

Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
27.07.2015р.	рішенням	Наглядової	ради	ПАТ	«ФОНДОВА	БІРЖА	ПФТС»	

кандидатурою	на	посаду	Голови	Правління	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	
ТОВАРИСТВА	«ФОНДОВА	БІРЖА	ПФТС»	обрано	Лупія	Богдана	Олексан-
дровича	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано).	Підстава	прий-
няття	 зазначеного	 рішення:	 пункт	 12.3.8	 Статуту	 ПАТ	 «Фондова	 біржа	
ПФТС»,	ст.	27	Закону	України	«Про	цінні	папери	та	фондовий	ринок».

Лупій	Б.О.	володіє	часткою	0,1562%	статутного	капіталу	емітента.	Роз-
мір	пакета	акцій	емітента,	який	належить	Лупію	Б.О.,	становить	50	акцій.	
Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	 злочини	Лупій	Б.О.	 не	
має.

Обрання	 кандидатури	на	посаду	Голови	Правління	ПАТ	«ФОНДОВА	
БІРЖА	ПФТС»	зумовлено	необхідністю	призначення	постійного	керівника	
ПАТ	«ФОНДОВА	БІРЖА	ПФТС»	на	виконання	вимог	Порядку	погодження	
кандидатур	керівників	фондових	бірж	і	вимоги	до	таких	керівників	під	час	
їх	перебування	на	посаді,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	22.01.2013р.	№64.

Лупій	Б.О.	заступає	на	посаду	Голови	Правління	ПАТ	«ФОНДОВА	БІР-
ЖА	ПФТС»	з	наступного	робочого	дня	за	датою	прийняття	Національною	
комісією	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	 ринку	 рішення	 про	 погодження	
його	 кандидатури	на	посаду	Голови	Правління	ПАТ	«ФОНДОВА	БІРЖА	
ПФТС».	 Строк	 повноважень	 Голови	 Правління	 ПАТ	 «ФОНДОВА	 БІРЖА	
ПФТС»	 Лупія	 Б.О.	 –	 три	 роки	 з	 дати	 набуття	 ним	 повноважень	 Голови	
Правління	ПАТ	«ФОНДОВА	БІРЖА	ПФТС».

Інші	посади,	які	Лупій	Б.О.	обіймав	протягом	останніх	п’яти	років:	член	
ради	 директорiв,	 член	 правління,	 посадова	 особа	 служби	 внутрішнього	
аудиту,	виконавчий	директор.

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 Лупiй	Богдан	Олександрович
Т.в.о.	Голови	Правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 31.07.2015
(дата)

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

(код	за	ЄДРПОУ	00039002,	м.	Київ,	пров.	Шевченка,	12)
Наглядова	Рада	Публічного	акціонерного	товариства	«Акціонерний	

комерційний	промислово-інвестиційний	банк»	повідомляє	про	
скликання	в	порядку	ч.	5	ст.	47	Закону	України	«Про	акціонерні	

товариства»	позачергових
Загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«Промінвестбанк»,	які	відбудуться

20 серпня 2015 року о 12.00 годині
за	адресою:	м. Київ, пров. Шевченка, 12, 
кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх,

з	повідомленням	акціонерів	про	проведення	Загальних	зборів	та	їх	
порядок	денний	не	пізніше	ніж	за	15	днів	до	дати	їх	проведення.

Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	для	участі	у	Загальних	збо-
рах	буде	проводитись	 з	9:30 до 11:30	 в	день	 та	 за	місцем	проведення	
Загальних	зборів.

Право	на	участь	у	Загальних	зборах	мають	особи,	які	включені	в	перелік	
акціонерів	ПАТ	«Промінвестбанк»,	складений	за	3	(три)	робочих	дні	до	дня	
проведення	Загальних	зборів,	тобто	станом на 24.00 14 серпня 2015  року.

Порядок денний:
1. Про	 порядок	 проведення	 позачергових	 Загальних	 зборів	 акціонерів	

ПАТ	«Промінвестбанк»,	обрання	лічильної	комісії	та	затвердження	її	складу.
2. Про	 внесення	 змін	 до	 Статуту	 ПАТ	 «Промінвестбанк»	 та	 затвер-

дження	Статуту	в	новій	редакції.	
З матеріалами з питань порядку денного зборів акціонери банку мо-

жуть ознайомитися в робочі дні, в робочий час, за місцезнаходженням 
товариства: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кім. 509 (бюро перепусток – 
вул. Софіївська, 9). Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами – директор Департаменту юридичного супроводу 
Мороз С.А. Телефони для довідок: (044) 270-51-17, (044) 364-65-41, 
(044) 364-65-38.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати докумен-
ти, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додатково дові-
реність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, пред-
ставникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без 
довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належ-
ним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

УВАГА! 
Відповідно	до	вимог	Закону	України	«Про	депозитарну	систему	
України»,	цінні	папери	власників	акцій,	які	не уклали з	обраною	

емітентом	депозитарною	установою	договору про обслуговування 
рахунку в цінних паперах	від	власного	імені	або	не	здійснили	переказ	
належних	їм	прав	на	цінні	папери	на	свій	рахунок	у	цінних	паперах,	

відкритий	в	іншій	депозитарній	установі,	
З	12	ЖОВТНЯ	2014	РОКУ	НЕ	ВРАХОВУЮТЬСЯ	ПРИ	ВИЗНАЧЕННІ	

КВОРУМУ	ТА	ПРИ	ГОЛОСУВАННІ	В	ОРГАНАХ	ЕМІТЕНТА.
З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час 
реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах 
акціонерів 20 серпня 2015 року, ПАТ «Промінвестбанк» наголошує 
на необхідності укладання акціонерами договорів про обслугову-

вання рахунку в цінних паперах.
За	довідками	з	питань	укладення	та	оформлення	договорів	
звертатися	в	управління	депозитарного	обслуговування	

по	телефону:	(044)	364-67-77	(вн.	84-20,	82-46,	88-54),	електронна	
адреса:	Lesya.shepel@pib.ua,	Larisa.kurta@pib.ua

Наглядова Рада ПАТ «Промінвестбанк»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ 4"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 36295787;  
3.Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-52-53; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@budinvest4.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.budinvest4.com; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі. 

ІІ. Текст повідомлення
Листом № 157 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "БУДІНВЕСТ 4" про проведення  29.07.2015 року процеду-
ри делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування
ПАТ  "БУДІНВЕСТ 4", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рів-
нем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "БУДІНВЕСТ 4", загальною номінальною вартістю 30 000
000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок), у кількості 30 000 000
штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13.10.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 140/04/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000101208
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комi-
сiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-
ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-
жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "БУДІНВЕСТ
4", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу, на
підставі заяви від емітента (вих. № 145/28/  від 28.07.2015) згідно  рішен-
ня засідання Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від
28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих імен-
них, акції ПАТ  "БУДІНВЕСТ 4" знаходяться у біржовому списку Придніп-
ровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Голова Правління ПАТ "БУДІНВЕСТ 4"

Чайка Ірина Едуардівна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІ-
КАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ"; 2. Код за ЄДРПОУ:
33718714; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (056) 789-82-08; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ek-
ne.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www.ekne.dp.ua; 7. Вид
особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі.

ІІ. Текст повідомлення
Листом № 154 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙ-
НІ ЕЛЕМЕНТИ" про проведення  29.07.2015 року процедури делістингу
акцій простих іменних бездокументарної форми існування  ПАТ "ФІНАНС-
ГРУП-ЕКНЕ", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем ліс-
тингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙ-
НІ ЕЛЕМЕНТИ", загальною номінальною вартістю 30000000,00 грн.
(Тридцять мільйонів гривень 00 копійок), у кількості 30000000 штук акцій
простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 02.11.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 159/04/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000101281 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комi-
сiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-
ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-
жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ "ФІНАНС-
ГРУП-ЕКНЕ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем ліс-
тингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 101  від 28.07.2015) згідно  рі-
шення засідання Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від
28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих імен-
них, акції ПАТ "ФІНАНСГРУП-ЕКНЕ" знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних па-
перів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - Голова правління  ПАТ "ФІНАНСГРУП-ЕК-
НЕ" Демоллі Надія Сергіївна   

29.07.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІНВЕСТ 4"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 36295787;  
3.Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-52-53; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@budinvest4.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.budinvest4.com; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі. 

ІІ. Текст повідомлення
Листом № 157 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "БУДІНВЕСТ 4" про проведення  29.07.2015 року процеду-
ри делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування
ПАТ  "БУДІНВЕСТ 4", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рів-
нем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "БУДІНВЕСТ 4", загальною номінальною вартістю 30 000
000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копійок), у кількості 30 000 000
штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13.10.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 140/04/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000101208
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комi-
сiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-
ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-
жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "БУДІНВЕСТ
4", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу, на
підставі заяви від емітента (вих. № 145/28/  від 28.07.2015) згідно  рішен-
ня засідання Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від
28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих імен-
них, акції ПАТ  "БУДІНВЕСТ 4" знаходяться у біржовому списку Придніп-
ровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Голова Правління ПАТ "БУДІНВЕСТ 4"

Чайка Ірина Едуардівна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІ-
КАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙНІ ЕЛЕМЕНТИ"; 2. Код за ЄДРПОУ:
33718714; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (056) 789-82-08; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ek-
ne.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття інформації: www.ekne.dp.ua; 7. Вид
особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних паперів на
фондовій біржі.

ІІ. Текст повідомлення
Листом № 154 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙ-
НІ ЕЛЕМЕНТИ" про проведення  29.07.2015 року процедури делістингу
акцій простих іменних бездокументарної форми існування  ПАТ "ФІНАНС-
ГРУП-ЕКНЕ", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем ліс-
тингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ КОМУНІКАЦІЙНІ НАВІГАЦІЙ-
НІ ЕЛЕМЕНТИ", загальною номінальною вартістю 30000000,00 грн.
(Тридцять мільйонів гривень 00 копійок), у кількості 30000000 штук акцій
простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 02.11.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 159/04/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000101281 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комi-
сiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-
ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-
жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ "ФІНАНС-
ГРУП-ЕКНЕ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем ліс-
тингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 101  від 28.07.2015) згідно  рі-
шення засідання Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від
28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих імен-
них, акції ПАТ "ФІНАНСГРУП-ЕКНЕ" знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних па-
перів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - Голова правління  ПАТ "ФІНАНСГРУП-ЕК-
НЕ" Демоллі Надія Сергіївна   

29.07.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІН-
ВЕСТМЕНТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 33719147; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-50-98; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@mti.dp.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.mti.dp.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 162 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ" про проведення
29.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокумен-
тарної форми існування  ПАТ  "МТІ", що знаходились у біржовому реєстрі
за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ", загальною номі-
нальною вартістю 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 ко-
пійок), у кількості 30 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вар-
тість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13.10.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 141/04/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000101315 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комi-
сiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-
ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-
жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "МТІ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу, на підставі
заяви від емітента (вих. № 35  від 28.07.2015) згідно  рішення засідання
Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від 28.07.2015р.). Після про-
веденої процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ  "МТІ" зна-
ходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорі-
єю позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 -  
Голова правління  ПАТ "МТІ" 

Лейбиченко Ольга Анатоліївна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 38837796; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-56-75; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@oil-investments.com.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.oil-investments.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 165 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС"про проведення  29.07.2015 року
процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми іс-
нування  ПАТ  "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС", що знаходились у біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС", загальною номінальною вартістю
100 100 000,00 грн. (Сто мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), у кіль-
кості 10010000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї
акції 10,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 11.06.2013  року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 66/1/2013
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000172324
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "ОЙЛ IНВЕС-
ТМЕНТС", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістин-
гу, на підставі заяви від емітента (вих. № 07/07/15  від 28.07.2015) згідно
рішення засідання Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від
28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих імен-
них, акції ПАТ  "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС" знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних па-
перів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор ПАТ "ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" 

Зачоса Катерина Юхимiвна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОД ІНВЕСТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 34927676; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто

Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-05-31; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@kodinvest.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kodinvest.com.ua;  
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі.

ІІ. Текст повідомлення
Листом № 161 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа» повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "КОД ІНВЕСТ" про проведення  29.07.2015 року
процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми
існування  ПАТ  "КОД ІНВЕСТ", що знаходились у біржовому реєстрі за
другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних

паперів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа». 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні,
бездокументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "КОД ІНВЕСТ", загальною номінальною
вартістю 170 000 000,00 грн. (Сто сімдесят мільйонів гривень 00 копійок),
у кількості 680 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість
однієї акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 03.04.2012  року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 48/1/12
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000138291 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску

цінних паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу:

відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій

біржі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не
котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.

Процедура делістингу акцій простих іменних ПАТ  "КОД ІНВЕСТ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу проведена
на підставі рішення Котирувальної комісії Придніпровської фондової біржі
від 29 липня 2015 р. та листа № 161 від 29 липня 2015 р. Після
проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ  "КОД
ІНВЕСТ" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі
за категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією
Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна
акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами
законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер
Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ
Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення
Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу
Товариства.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ  "КОД ІНВЕСТ" 

Рязанова Надія Павлівна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 33710688; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто

Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-70-86; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@ecotehnologii.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ecotehnologii.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 158 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
«Придніпровська фондова біржа» повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" про проведення  29.07.2015 року
процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми
існування  ПАТ  "ЕКОТЕХНОЛОГIЇ", що знаходились у біржовому реєстрі
за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних

паперів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа». 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні,
бездокументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ", загальною номінальною
вартістю 94350000,00 грн. (Дев’яносто чотири мільйона триста п’ятдесят
тисяч гривень 00 копійок), у кількості 94 350 000 штук акцій простих
іменних, (номінальна вартість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 16.02.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 36/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000064554 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску

цінних паперів: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу:

відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій

біржі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не
котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим
рівнем лістингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 88/28/15  від
28.07.2015) згідно  рішення засідання Наглядової Ради  Товариства
(Протокол б/н від 28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу
акцій простих іменних, акції ПАТ  "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" знаходяться у
біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією
позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією
Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна
акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами
законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер
Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ
Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення
Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу
Товариства.

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

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

2. Найменування посади -
Голова Правління  ПАТ  "ЕКОТЕХНОЛОГIЇ"

Леонтюк Володимир Олегович  
29.07.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІН-
ВЕСТМЕНТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 33719147; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-50-98; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@mti.dp.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.mti.dp.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 162 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ" про проведення
29.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокумен-
тарної форми існування  ПАТ  "МТІ", що знаходились у біржовому реєстрі
за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ", загальною номі-
нальною вартістю 30 000 000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 ко-
пійок), у кількості 30 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вар-
тість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13.10.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 141/04/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000101315 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Днiпропетровське територiальне управлiння Державної комi-
сiї з цiнних паперiв та фондового ринку

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-
ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-
жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "МТІ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу, на підставі
заяви від емітента (вих. № 35  від 28.07.2015) згідно  рішення засідання
Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від 28.07.2015р.). Після про-
веденої процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ  "МТІ" зна-
ходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорі-
єю позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 -  
Голова правління  ПАТ "МТІ" 

Лейбиченко Ольга Анатоліївна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 38837796; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 734-56-75; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@oil-investments.com.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.oil-investments.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 165 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС"про проведення  29.07.2015 року
процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми іс-
нування  ПАТ  "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС", що знаходились у біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС", загальною номінальною вартістю
100 100 000,00 грн. (Сто мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок), у кіль-
кості 10010000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї
акції 10,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 11.06.2013  року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 66/1/2013
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000172324
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "ОЙЛ IНВЕС-
ТМЕНТС", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістин-
гу, на підставі заяви від емітента (вих. № 07/07/15  від 28.07.2015) згідно
рішення засідання Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від
28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих імен-
них, акції ПАТ  "ОЙЛ IНВЕСТМЕНТС" знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних па-
перів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор ПАТ "ОЙЛ ІНВЕСТМЕНТС" 

Зачоса Катерина Юхимiвна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОД ІНВЕСТ";

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 34927676; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто

Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-05-31; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@kodinvest.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.kodinvest.com.ua;  
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі.

ІІ. Текст повідомлення
Листом № 161 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа» повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "КОД ІНВЕСТ" про проведення  29.07.2015 року
процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми
існування  ПАТ  "КОД ІНВЕСТ", що знаходились у біржовому реєстрі за
другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних

паперів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа». 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні,
бездокументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "КОД ІНВЕСТ", загальною номінальною
вартістю 170 000 000,00 грн. (Сто сімдесят мільйонів гривень 00 копійок),
у кількості 680 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість
однієї акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 03.04.2012  року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 48/1/12
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000138291 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску

цінних паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу:

відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій

біржі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не
котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.

Процедура делістингу акцій простих іменних ПАТ  "КОД ІНВЕСТ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу проведена
на підставі рішення Котирувальної комісії Придніпровської фондової біржі
від 29 липня 2015 р. та листа № 161 від 29 липня 2015 р. Після
проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ  "КОД
ІНВЕСТ" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі
за категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією
Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна
акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами
законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер
Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ
Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення
Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу
Товариства.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ  "КОД ІНВЕСТ" 

Рязанова Надія Павлівна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 33710688; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто

Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-70-86; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@ecotehnologii.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ecotehnologii.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 158 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
«Придніпровська фондова біржа» повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" про проведення  29.07.2015 року
процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми
існування  ПАТ  "ЕКОТЕХНОЛОГIЇ", що знаходились у біржовому реєстрі
за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних

паперів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа». 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні,
бездокументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ", загальною номінальною
вартістю 94350000,00 грн. (Дев’яносто чотири мільйона триста п’ятдесят
тисяч гривень 00 копійок), у кількості 94 350 000 штук акцій простих
іменних, (номінальна вартість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 16.02.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 36/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000064554 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску

цінних паперів: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу:

відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій

біржі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не
котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ
"ЕКОТЕХНОЛОГІЇ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим
рівнем лістингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 88/28/15  від
28.07.2015) згідно  рішення засідання Наглядової Ради  Товариства
(Протокол б/н від 28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу
акцій простих іменних, акції ПАТ  "ЕКОТЕХНОЛОГІЇ" знаходяться у
біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією
позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією
Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна
акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами
законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер
Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ
Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення
Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу
Товариства.

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

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

2. Найменування посади -
Голова Правління  ПАТ  "ЕКОТЕХНОЛОГIЇ"

Леонтюк Володимир Олегович  
29.07.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ
УПРАВЛІННЯ"; 

2.Код за ЄДРПОУ емітента: 35430612; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто

Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-24-45; 
5.Електронна поштова адреса: inbox@sepu.dp.ua ;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.sepu.dp.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 153 від 29 липня 2015 року  Приватне акціонерне
товариство «Придніпровська фондова біржа» повідомила ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ
УПРАВЛІННЯ" про проведення  29.07.2015 року процедури делістингу
акцій простих іменних бездокументарної форми існування  ПАТ  "СЕПУ",
що знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних

паперів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа». 
Вид,  тип , форма існування цінних паперів , номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні ,
бездокументарної форми існування , емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ
УПРАВЛІННЯ", загальною номінальною вартістю 164 000 000,00 грн. (Сто
шістдесят чотири мільйона гривень 00 копійок), у кількості 656000000
штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 18.08.2011 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 420/1/2011
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000127633 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску

цінних паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу:

відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій

біржі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не
котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.

Процедура делістингу акцій простих іменних ПАТ  "СЕПУ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу проведена
на підставі рішення Котирувальної комісіі Придніпровської фондової біржі
від 29 липня 2015 р. та листа № 153 від 29 липня 2015 р. Після
проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ
"СЕПУ" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі
за категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією
Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна
акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами
законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер
Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ
Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення
Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу
Товариства.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ  "СЕПУ" 

Демоллі Надія Сергіївна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ";

2. Код за ЄДРПОУ: 37842648; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-82-65; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@shidna.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.shidna.com; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 156 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" про проведення
29.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокумен-
тарної форми існування  ПАТ  "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ",що зна-
ходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ", загальною номіналь-
ною вартістю 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят  мільйонів гривень 00 ко-
пійок), у кількості 600 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна
вартість однієї акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 29.12.2011 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 554/1/11
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000121198 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "СХІДНО-УК-
РАЇНСЬКА КОМПАНІЯ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим
рівнем лістингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 146/28/15  від
28.07.2015) згідно  рішення засідання Наглядової Ради  Товариства (Про-
токол б/н від 28.07.2015р.).  Після проведеної процедури делістингу акцій
простих іменних, акції ПАТ  "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" знахо-
дяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією
позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" 

Калінчук Аліна Юріївна
29.07.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОСТ-ІНВЕСТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ОСТ-ІНВЕСТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 21674760; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-52-88; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@ostinvest.dp.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ostinvest.dp.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 159 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОСТ-ІНВЕСТ" про проведення  29.07.2015 року процеду-
ри делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування
ПАТ  "ОСТ-ІНВЕСТ", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рів-
нем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОСТ-ІНВЕСТ", загальною номінальною вартістю
99000000,00 грн. (Дев'яносто дев'ять мільйонів гривень 00 копійок), у кіль-
кості 99 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї
акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 11.08.2004 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 473/1/04
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA1007951007 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Процедура делістингу акцій простих іменних ПАТ  "ОСТ-ІНВЕСТ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу проведена
на підставі рішення Котирувальної комісії Придніпровської фондової бір-
жі від 29 липня 2015 р. та листа № 159 від 29 липня 2015 р. Після прове-
деної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ  "ОСТ-ІН-
ВЕСТ" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі
за категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор  ПАТ "ОСТ-ІНВЕСТ" 

Кулієва Світлана Сергіївна  
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 37194253; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто

Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-32-96; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@praimbudinvestgroup.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.praimbudinvestgroup.com; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 155 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
«Придніпровська фондова біржа» повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП" про проведення  29.07.2015
року процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної
форми існування  ПАТ  "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП", що знаходились у
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних

паперів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа». 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні,
бездокументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП", загальною
номінальною вартістю 32000000,00 грн.  (Тридцять два мільйона гривень
00 копійок), у кількості 128 000 000 штук акцій простих іменних,
(номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 17.06.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 416/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000073233 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску

цінних паперів: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу:

відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій

біржі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не
котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ
"ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП", що знаходились у в біржовому реєстрі за
другим рівнем лістингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 12/28/15
від 28.07.2015) згідно  рішення засідання Наглядової Ради  Товариства
(Протокол б/н від 28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу
акцій простих іменних, акції ПАТ  "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП" знаходяться
у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією
позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією
Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна
акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами
законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер
Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ
Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення
Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу
Товариства.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ  "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП"

Романюк В`ячеслав Iванович  
29.07.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ
УПРАВЛІННЯ"; 

2.Код за ЄДРПОУ емітента: 35430612; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто

Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-24-45; 
5.Електронна поштова адреса: inbox@sepu.dp.ua ;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.sepu.dp.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 153 від 29 липня 2015 року  Приватне акціонерне
товариство «Придніпровська фондова біржа» повідомила ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ
УПРАВЛІННЯ" про проведення  29.07.2015 року процедури делістингу
акцій простих іменних бездокументарної форми існування  ПАТ  "СЕПУ",
що знаходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних

паперів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа». 
Вид,  тип , форма існування цінних паперів , номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні ,
бездокументарної форми існування , емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СИЛОВІ ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ
УПРАВЛІННЯ", загальною номінальною вартістю 164 000 000,00 грн. (Сто
шістдесят чотири мільйона гривень 00 копійок), у кількості 656000000
штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 18.08.2011 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 420/1/2011
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000127633 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску

цінних паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу:

відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій

біржі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не
котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.

Процедура делістингу акцій простих іменних ПАТ  "СЕПУ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу проведена
на підставі рішення Котирувальної комісіі Придніпровської фондової біржі
від 29 липня 2015 р. та листа № 153 від 29 липня 2015 р. Після
проведеної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ
"СЕПУ" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі
за категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією
Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна
акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами
законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер
Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ
Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення
Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу
Товариства.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ  "СЕПУ" 

Демоллі Надія Сергіївна
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ";

2. Код за ЄДРПОУ: 37842648; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-82-65; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@shidna.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.shidna.com; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 156 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" про проведення
29.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокумен-
тарної форми існування  ПАТ  "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ",що зна-
ходились у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ", загальною номіналь-
ною вартістю 150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят  мільйонів гривень 00 ко-
пійок), у кількості 600 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна
вартість однієї акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 29.12.2011 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 554/1/11
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000121198 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "СХІДНО-УК-
РАЇНСЬКА КОМПАНІЯ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим
рівнем лістингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 146/28/15  від
28.07.2015) згідно  рішення засідання Наглядової Ради  Товариства (Про-
токол б/н від 28.07.2015р.).  Після проведеної процедури делістингу акцій
простих іменних, акції ПАТ  "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" знахо-
дяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією
позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор ПАТ "СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ" 

Калінчук Аліна Юріївна
29.07.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОСТ-ІНВЕСТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ОСТ-ІНВЕСТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 21674760; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-52-88; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@ostinvest.dp.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.ostinvest.dp.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 159 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОСТ-ІНВЕСТ" про проведення  29.07.2015 року процеду-
ри делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування
ПАТ  "ОСТ-ІНВЕСТ", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рів-
нем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ОСТ-ІНВЕСТ", загальною номінальною вартістю
99000000,00 грн. (Дев'яносто дев'ять мільйонів гривень 00 копійок), у кіль-
кості 99 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї
акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 11.08.2004 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 473/1/04
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA1007951007 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Процедура делістингу акцій простих іменних ПАТ  "ОСТ-ІНВЕСТ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу проведена
на підставі рішення Котирувальної комісії Придніпровської фондової бір-
жі від 29 липня 2015 р. та листа № 159 від 29 липня 2015 р. Після прове-
деної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ  "ОСТ-ІН-
ВЕСТ" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі
за категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор  ПАТ "ОСТ-ІНВЕСТ" 

Кулієва Світлана Сергіївна  
29.07.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 37194253; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто

Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-32-96; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@praimbudinvestgroup.com;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.praimbudinvestgroup.com; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних

паперів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 155 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
«Придніпровська фондова біржа» повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП" про проведення  29.07.2015
року процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної
форми існування  ПАТ  "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП", що знаходились у
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних

паперів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

«Придніпровська фондова біржа». 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні,
бездокументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП", загальною
номінальною вартістю 32000000,00 грн.  (Тридцять два мільйона гривень
00 копійок), у кількості 128 000 000 штук акцій простих іменних,
(номінальна вартість однієї акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 17.06.2010 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 416/1/10
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000073233 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску

цінних паперів: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу:

відсутні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій

біржі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не
котируватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в
біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ
"ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП", що знаходились у в біржовому реєстрі за
другим рівнем лістингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 12/28/15
від 28.07.2015) згідно  рішення засідання Наглядової Ради  Товариства
(Протокол б/н від 28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу
акцій простих іменних, акції ПАТ  "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП" знаходяться
у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією
позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією
Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи
права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3)
отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна
акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного
питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного
голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами
законодавства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм
акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер
Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу
Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у
загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами
рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ
Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення
Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу
Товариства.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління  ПАТ  "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП"

Романюк В`ячеслав Iванович  
29.07.2015 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №143, 31 липня 2015 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕЙД ОЙЛ" ; 

2. Код за ЄДРПОУ: 38599050; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-99-09; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@tradeoil.com.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.tradeoil.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 160 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ТРЕЙД ОЙЛ" про проведення  29.07.2015 року процеду-
ри делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування
ПАТ  "ТРЕЙД ОЙЛ", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рів-
нем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ТРЕЙД ОЙЛ", загальною номінальною вартістю 100 000
500,00 грн. (Сто мільйонів п'ятсот гривень 00 копійок), у кількості 10 000
050 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 10,00
грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 12.02.2013 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 25/1/2013
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000156426 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Процедура делістингу акцій простих іменних ПАТ  "ТРЕЙД ОЙЛ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу проведена
на підставі рішення Котирувальної комісії Придніпровської фондової бір-
жі від 29 липня 2015 р. та листа № 160 від 29 липня 2015 р. Після прове-
деної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ  "ТРЕЙД
ОЙЛ" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за
категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор  ПАТ "ТРЕЙД ОЙЛ"  

Калінчук Аліна Юріївна
29.07.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 34586027; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-03-86; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@energotrade.in.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.energotrade.in.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 163 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД"  про проведення  29.07.2015 року
процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми іс-
нування  ПАТ  "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД", що знаходились у біржовому реєстрі
за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" , загальною номінальною вартістю
150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), у кіль-
кості 600 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї
акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13.11.2012 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 216/1/2012
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000149207 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "ХК "ЕНЕР-
ГОТРЕЙД", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем ліс-
тингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 144  від 28.07.2015) згідно  рі-
шення засідання Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від
28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих імен-
них, акції ПАТ  "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних па-
перів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор ПАТ "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" 

Матанцева Марія Дмитрівна 
29.07.15 р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (міс-
цезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства 04
вересня 2015 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової органі-
зації Товариства (1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за
адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кін-
цева зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-

РИСТВОМ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ".
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-

них зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 го-
дину 31 серпня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення
загальних зборів 04 вересня 2015 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження пред-
ставника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий
час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21,
офіс 505 (5 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 04 вересня 2015 року ознайом-
лення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у
місці проведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером -
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником ак-
ціонера - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до ви-
мог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63.

Наглядова рада Товариства
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕЙД ОЙЛ" ; 

2. Код за ЄДРПОУ: 38599050; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-99-09; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@tradeoil.com.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.tradeoil.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 160 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ТРЕЙД ОЙЛ" про проведення  29.07.2015 року процеду-
ри делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми існування
ПАТ  "ТРЕЙД ОЙЛ", що знаходились у біржовому реєстрі за другим рів-
нем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ТРЕЙД ОЙЛ", загальною номінальною вартістю 100 000
500,00 грн. (Сто мільйонів п'ятсот гривень 00 копійок), у кількості 10 000
050 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї акції 10,00
грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 12.02.2013 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 25/1/2013
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000156426 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Процедура делістингу акцій простих іменних ПАТ  "ТРЕЙД ОЙЛ", що
знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу проведена
на підставі рішення Котирувальної комісії Придніпровської фондової бір-
жі від 29 липня 2015 р. та листа № 160 від 29 липня 2015 р. Після прове-
деної процедури делістингу акцій простих іменних, акції ПАТ  "ТРЕЙД
ОЙЛ" знаходяться у біржовому списку Придніпровської фондової біржі за
категорією позалістингових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор  ПАТ "ТРЕЙД ОЙЛ"  

Калінчук Аліна Юріївна
29.07.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 34586027; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-03-86; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@energotrade.in.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.energotrade.in.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 163 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД"  про проведення  29.07.2015 року
процедури делістингу акцій простих іменних бездокументарної форми іс-
нування  ПАТ  "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД", що знаходились у біржовому реєстрі
за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО  "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" , загальною номінальною вартістю
150 000 000,00 грн. (Сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок), у кіль-
кості 600 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вартість однієї
акції 0,25 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 13.11.2012 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 216/1/2012
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000149207 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-

ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу
Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-

жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "ХК "ЕНЕР-
ГОТРЕЙД", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рівнем ліс-
тингу, на підставі заяви від емітента (вих. № 144  від 28.07.2015) згідно  рі-
шення засідання Наглядової Ради  Товариства (Протокол б/н від
28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій простих імен-
них, акції ПАТ  "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" знаходяться у біржовому списку
Придніпровської фондової біржі за категорією позалістингових цінних па-
перів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - 
Генеральний директор ПАТ "ХК "ЕНЕРГОТРЕЙД" 

Матанцева Марія Дмитрівна 
29.07.15 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ
ШЛЯХ"; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35973723; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-01-17; 
5.Електронна поштова адреса: inbox@chumash.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.chumash.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 164 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" про проведення
29.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокумен-
тарної форми існування  ПАТ  "ТД"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", що знаходились
у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", загальною номі-
нальною вартістю 30000000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копій-
ок), у кількості 30 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вар-
тість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 14.10.2008 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 49/20/1/08
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000056543 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiн-
них паперiв та фондового ринку

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-
ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-
жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "ТД"ЧУ-
МАЦЬКИЙ ШЛЯХ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рів-
нем лістингу, на підставі рішення заяви від емітента (вих. № 57/07/15  від
28.07.2015) згідно  рішення засідання Наглядової Ради  Товариства (Про-
токол б/н від 28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій
простих іменних, акції ПАТ  "ТД"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" знаходяться у бір-
жовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією позалістин-
гових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "ТД"ЧУМАЦЬКИЙ
ШЛЯХ" Леонтюк Володимир Олегович 29.07.15 р.                                  

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.1. Повне найменування емітента :  ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "АКВАТЕК";
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00700231; 
1.3. Місцезнаходження емітента: 27403, Кiровоградська обл. м.

Знам'янка, вул. Леніна,98 
1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05233) 2-39-25; 
1.5. Електронна поштова адреса емітента: 00700231@at24.com.ua; 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:

http//akvatek.at24.com.ua; 
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб

емітента.
Зміни  відбулися відповідно до рішення чергових  Загальних зборів ак-

ціонерів ( протокол № 17  від 29.04.2015 року.)  та прийняття рішення про
перетворення ПрАТ " Акватек" у ТОВ "Акватек". Припинено повноваження
таких посадових осіб:  Голова  Наглядової Ради Матвєєв Ігор Олексан-
дрович, паспорт ЕА 194974 вид. Знам'янським МРВ УМВС України в Кіро-
воградській обл. 15.11.1996 р. Перебував на посаді з 20.02.2014 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Володіє
255242 акціями на суму 630810,50 грн., що становить 99,7039 %  статут-
ного капіталу. Директор Іванов Олег Миколайович, паспорт: МО 269112
вид. Комсомольським  РВ ХМУУМВС України в Херсонській області
18.12.1996р. Перебував на посаді з 20.02.2014р. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою у статутно-
му капіталі товариства. Призначено згідно рішення рішення Загальних
зборів акціонерів (протокол № 17  від 29.04.2015 року.)  та прийняття рі-
шення про перетворення ПрАТ "Акватек" у ТОВ "Акватек": Голова комісії з
припинення Іванов Олег Миколайович, паспорт: МО 269112 вид. Комсо-
мольським  РВ ХМУУМВС України в Херсонській області 18.12.1996 р. Ра-
ніше займана посада або попереднє місце роботи - директор  ПрАТ "Ак-
ватек", Знам'янська дирекція залізничних перевезень Одеської залізниці,
диспетчер поїздів 3 групи, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Не володіє часткою у статутному капіталі товариства.
Обрано без терміну до закінчення процедури перетворення.  Члени комі-
сії з припинення: Матвєєв Ігор Олександрович, паспорт ЕА 194974 вид.
Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській обл. 15.11.1996р. По-
переднє місце роботи та посада- Голова Наглядової Ради ПрАТ " Аква-
тек", приватний підприємець.  Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.  Володіє 255242 акціями на суму 630810,50 грн.,
що становить 99,7039 %  статутного капіталу. Обрано без терміну до за-
кінчення процедури перетворення. Медведєва  Євдокія Петрівна Паспорт
ЕА  967123 виданий 23.07.2002р. Знам'янським  МРВ УМВС України в Кі-
ровоградській обл. Попереднє місце роботи та посада - Головний бухгал-
тер ПРАТ " кватек" та ВАТ " Кіровоградська РМС". Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою у статутно-
му капіталі товариства.  Обрано без терміну до закінчення процедури пе-
ретворення. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства. 

Голова комісії з припинення  Іванов Олег Миколайович.  

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! 
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА "ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІП-
РОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД" (міс-
цезнаходження: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21)
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів Товариства 04
вересня 2015 року о 12:00 у Методичному кабінеті профспілкової органі-
зації Товариства (1 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу) за
адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21 (кін-
цева зупинка тролейбусного маршруту №15).

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ): 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинен-
ня їх повноважень. 

2. Затвердження порядку проведення загальних зборів Товариства.
3. Затвердження правочинів з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВА-

РИСТВОМ "ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ".
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-

них зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робо-
чих дні до дня проведення позачергових загальних зборів, тобто на 24 го-
дину 31 серпня 2015 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових
загальних зборах Товариства буде здійснюватися за місцем проведення
загальних зборів 04 вересня 2015 року з 09:40 до 11:40. 

Для реєстрації та участі у загальних зборах при собі необхідно мати:
- акціонерам - документ, який посвідчує особу (паспорт); 
- представникам акціонерів - довіреність на право участі та голосуван-

ня на загальних зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного за-
конодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження пред-
ставника, та документ, який посвідчує особу (паспорт).

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів
до дати проведення загальних зборів кожен з акціонерів має право ознай-
омитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий
час за адресою: Україна, 49081, м. Дніпропетровськ, вул. Столєтова, 21,
офіс 505 (5 поверх 9 поверхової будівлі інженерного корпусу). 

В день проведення загальних зборів 04 вересня 2015 року ознайом-
лення акціонерів з матеріалами загальних зборів та документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у
місці проведення загальних зборів Товариства. 

Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером -
при пред'явленні документа, що посвідчує особу, або представником ак-
ціонера - при пред'явленні довіреності, оформленої у відповідності до ви-
мог чинного законодавства, а також документа, що посвідчує особу. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами - член Правління Кузьменко Сергій Володимирович.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефонами: (0562) 35-
83-47, 35-91-63.

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: 
Приватне акціонерне товариство «Компанія Київенергохолдинг»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34239322
Місцезнаходження : 03083,	м.	Київ,	проспект	Науки,	54	—	б	
Електронна поштова адреса:kievenergoholding@emitent.net.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття — http://kievenergoholding.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення:

Наглядовою	 радою	 ПрАТ	 «КОМПАНIЯ	 КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»	
03	липня	2015	р.	(протокол	№	03/07/2015)	прийнято	рішення	припини-
ти	 повноваження	 Генерального	 директору	 ПрАТ«КОМПАНIЯ	 КИЇВ-
ЕНЕРГОХОЛДИНГ»	 Гладкої	 Ганни	 Євгеніївни	 з	 03	 липня	 2015	 року,	
пов	новаження	припинено	у	зв’язку	з	розірванням	трудового	договору.	
Посадова	 особа	 згоди	 на	 розкриття	 паспортних	 даних	 не	 надала.	
Часткою	 в	 статутному	 капіталі	 ПрАТ«КОМПАНIЯ	 КИЇВЕНЕРГОХОЛ-
ДИНГ»	 не	 володіє.	Непогашеної	 судимості	 за	 корисливі	 та	 посадові	
злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посаді		—	

з	21.05.2014	р.	по	03.07.2015р
Наглядовою	 радою	 ПрАТ	 «КОМПАНIЯ	 КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»	

03	липня	2015	р.	 (протокол	№	03/07/15-1)	прийнято	рішення	обрати	
Найдюка	 Віталія	 Сергійовича	 Генеральним	 директором	 ПрАТ	
«КОМПАНIЯ	КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ»	 з	 06	липня	2015	року.	Фізична	
особа	згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надала.	Часткою	в	ста-
тутному	капіталі	не	володіє.

Непогашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	
Строк,	на	який	призначено	особу	—	3	роки.
Інші	посади,	які	обіймала	особа	протягом	останніх	п’яти	років:
ПАТ	«Київводоканал»	—	перший	заступник	генерального	директо-

ра	з	економіки	та	фінансів,	ПраТ	«Грінко»	—	перший	заступник	голови	
правління	—	фінансовий	директор,	

ТОВ	 «Луганське	 енергетичне	 об’єднання	 »	—	фінансовий	 дирек-
тор,

ПрАТ	«ХК«Енергомережа»	—	фінансовий	директор
III. Підпис 

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

Генеральний директор 
ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг» ___________ В.С. Найдюк

27.07.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ КИїВЕНЕРГОХОЛДИНГ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ
ШЛЯХ"; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 35973723; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-01-17; 
5.Електронна поштова адреса: inbox@chumash.com.ua; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.chumash.com.ua; 
7. Вид особливої інформації: факти лістингу/делістингу цінних па-

перів на фондовій біржі.
ІІ. Текст повідомлення

Листом № 164 від 29.07.2015 року Приватне акціонерне товариство
"Придніпровська фондова біржа" повідомила ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" про проведення
29.07.2015 року процедури делістингу акцій простих іменних бездокумен-
тарної форми існування  ПАТ  "ТД"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", що знаходились
у біржовому реєстрі за другим рівнем лістингу

Дія: делістинг 
Дата дії (коли емітенту стало відомо про делістинг його цінних папе-

рів): 29.07.2015 року
Найменування фондової біржі: Приватне акціонерне товариство

"Придніпровська фондова біржа". 
Вид,  тип, форма існування цінних паперів, номінальна вартість та

кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія: акції прості іменні, бездо-
кументарної форми існування, емітентом яких є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДIМ "ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ", загальною номі-
нальною вартістю 30000000,00 грн. (Тридцять мільйонів гривень 00 копій-
ок), у кількості 30 000 000 штук акцій простих іменних, (номінальна вар-
тість однієї акції 1,00 грн.). 

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких
вчинена дія, до загального розміру випуску цінних паперів (у відсотках):
100%.

Дата реєстрації випуску цінних паперів: 14.10.2008 року
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: 49/20/1/08
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: UA4000056543 
Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цін-

них паперів: Харкiвське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiн-
них паперiв та фондового ринку

Види, кількість цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: відсут-
ні цінні папери емітента, які продовжують бути у лістингу

Дата, з якої цінні папери більше не котируватимуться на фондовій бір-
жі, та причини їх делістингу: з 29 липня 2015 року цінні папери не котиру-
ватимуться на фондовій біржі як такі, що знаходяться у в біржовому реєс-
трі за другим рівнем лістингу.

Прийнято рішення Котирувальною комісією Придніпровської фондової
біржі 29.07.2015 р. про делістинг акцій простих іменних ПАТ  "ТД"ЧУ-
МАЦЬКИЙ ШЛЯХ", що знаходились у в біржовому реєстрі за другим рів-
нем лістингу, на підставі рішення заяви від емітента (вих. № 57/07/15  від
28.07.2015) згідно  рішення засідання Наглядової Ради  Товариства (Про-
токол б/н від 28.07.2015р.). Після проведеної процедури делістингу акцій
простих іменних, акції ПАТ  "ТД"ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ" знаходяться у бір-
жовому списку Придніпровської фондової біржі за категорією позалістин-
гових цінних паперів.

Права, що надаються власникам акцій: Кожною простою акцією Това-
риства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права
на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отри-
мання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) от-
римання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція
Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання
на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосуван-
ня. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавс-
тва. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди
інших акціонерів та Товариства. Кожний акціонер Товариства має право
вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому
акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосу-
вав проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєд-
нання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічно-
го на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну
розміру статутного капіталу Товариства.

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "ТД"ЧУМАЦЬКИЙ
ШЛЯХ" Леонтюк Володимир Олегович 29.07.15 р.                                  

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1.1. Повне найменування емітента :  ПРИВАТНЕ  АКЦIОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО "АКВАТЕК";
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00700231; 
1.3. Місцезнаходження емітента: 27403, Кiровоградська обл. м.

Знам'янка, вул. Леніна,98 
1.4. Міжміський код, телефон, факс емітента: (05233) 2-39-25; 
1.5. Електронна поштова адреса емітента: 00700231@at24.com.ua; 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет для розкриття інформації:

http//akvatek.at24.com.ua; 
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну посадових осіб

емітента.
Зміни  відбулися відповідно до рішення чергових  Загальних зборів ак-

ціонерів ( протокол № 17  від 29.04.2015 року.)  та прийняття рішення про
перетворення ПрАТ " Акватек" у ТОВ "Акватек". Припинено повноваження
таких посадових осіб:  Голова  Наглядової Ради Матвєєв Ігор Олексан-
дрович, паспорт ЕА 194974 вид. Знам'янським МРВ УМВС України в Кіро-
воградській обл. 15.11.1996 р. Перебував на посаді з 20.02.2014 р. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.  Володіє
255242 акціями на суму 630810,50 грн., що становить 99,7039 %  статут-
ного капіталу. Директор Іванов Олег Миколайович, паспорт: МО 269112
вид. Комсомольським  РВ ХМУУМВС України в Херсонській області
18.12.1996р. Перебував на посаді з 20.02.2014р. Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою у статутно-
му капіталі товариства. Призначено згідно рішення рішення Загальних
зборів акціонерів (протокол № 17  від 29.04.2015 року.)  та прийняття рі-
шення про перетворення ПрАТ "Акватек" у ТОВ "Акватек": Голова комісії з
припинення Іванов Олег Миколайович, паспорт: МО 269112 вид. Комсо-
мольським  РВ ХМУУМВС України в Херсонській області 18.12.1996 р. Ра-
ніше займана посада або попереднє місце роботи - директор  ПрАТ "Ак-
ватек", Знам'янська дирекція залізничних перевезень Одеської залізниці,
диспетчер поїздів 3 групи, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Не володіє часткою у статутному капіталі товариства.
Обрано без терміну до закінчення процедури перетворення.  Члени комі-
сії з припинення: Матвєєв Ігор Олександрович, паспорт ЕА 194974 вид.
Знам'янським МРВ УМВС України в Кіровоградській обл. 15.11.1996р. По-
переднє місце роботи та посада- Голова Наглядової Ради ПрАТ " Аква-
тек", приватний підприємець.  Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має.  Володіє 255242 акціями на суму 630810,50 грн.,
що становить 99,7039 %  статутного капіталу. Обрано без терміну до за-
кінчення процедури перетворення. Медведєва  Євдокія Петрівна Паспорт
ЕА  967123 виданий 23.07.2002р. Знам'янським  МРВ УМВС України в Кі-
ровоградській обл. Попереднє місце роботи та посада - Головний бухгал-
тер ПРАТ " кватек" та ВАТ " Кіровоградська РМС". Непогашеної судимості
за корисливі та посадові злочини не має. Не володіє часткою у статутно-
му капіталі товариства.  Обрано без терміну до закінчення процедури пе-
ретворення. 

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що
вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
законодавства. 

Голова комісії з припинення  Іванов Олег Миколайович.  

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РЕКЛАМА»
(код	за	ЄДРПОУ:	03052138,	місцезнаходження:	04071,	м.	Київ,	

вул.		Верхній	Вал,	2	літера	А)
Повідомляємо,	що	згідно	з	рішенням	Наглядової	Ради	Публічного	акціонер-

ного	товариства	«Реклама»	(далі	за	текстом	–	ПАТ	«Реклама»;	Товариство),	
позачергові	загальні	збори	акціонерів	Товариства	(надалі	за	текстом	–	Загальні	
збори	акціонерів)	відбудуться «08» вересня 2015 року об 11 годині 00 хви-
лин за	адресою:	м. Київ, бульвар Івана Лепсе, 6, 1 поверх, кімната 1/3.

Реєстрація	акціонерів	(їхніх	представників)	для	участі	у	позачергових	
Загальних	зборах	акціонерів	відбудеться	у	день	проведення	позачергових	
Загальних	зборів	акціонерів	за	місцем	їх	проведення.

Початок	 реєстрації:	 08.09.2015р.	 -	 о	 10:00;	 закінчення	 реєстрації	 –	
08.09.2015	р.	о	10:45.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	поза-
чергових	Загальних	зборах	акціонерів	ПАТ	«Реклама»:	–	станом	на	24:00	
годину	02	вересня	2015	року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ 
(Порядок денний Загальних зборів акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства «Реклама», які відбудуться 08.09.2015р.)
1.	Про	передачу	повноважень	лічильної	комісії	депозитарній	установі,	

затвердження	договору	з	депозитарною	установою	про	надання	послуг	із	
забезпечення	 проведення	 голосування	 на	 Загальних	 зборах	 акціонерів	
ПАТ	«Реклама».

2.	Обрання	лічильної	комісії	позачергових	Загальних	зборів	акціоне-
рів	 ПАТ	 «Реклама»,	 прийняття	 рішення	 про	 припинення	 їх	 повнова-
жень.

3.	Про	обрання	голови	та	секретаря	позачергових	Загальних	зборів	ак-
ціонерів	ПАТ	«Реклама».

4.	Про	прийняття	рішень	з	питань	порядку	проведення	позачергових	
Загальних	зборів	акціонерів	ПАТ	«Реклама».

5.	Про	попереднє	схвалення	значних	правочинів.
6.	Про	надання	повноважень	щодо	вчинення	дій,	 пов`язаних	 зі	 здій-

сненням	значних	правочинів.
Акціонери	 можуть	 ознайомитись	 з	 документами,	 необхідними	 для	

прийняття	рішень	та	проектами	рішень	позачергових	загальних	зборів	Ак-
ціонерів	з	питань	порядку	денного:

-	до	дня	проведення	позачергових	загальних	зборів	Акціонерів:	у	робо-
чі	дні	у	робочій	час	за	адресою:	м.	Київ,	вул.	Верхній	Вал	–	вул.	Воздви-
женська,	буд.	4-12,	2	поверх,	кімната	№	9.

-	у	день	проведення	позачергових	загальних	зборів	Акціонерів	-	за	міс-
цем	їх	проведення	за	адресою:	м.	Київ,	бульвар	Івана	Лепсе,	6,	1	поверх,	
кімната	1/3.

Посадова	 особа,	 відповідальна	 за	 ознайомлення	 акціонерів	 з	 доку-
ментами,	необхідними	для	прийняття	рішень	та	проектами	рішень	поза-
чергових	Загальних	зборів	акціонерів	з	питань	порядку	денного	–	Сібага-
тулін	Араслангалей,	виконавчий	директор.

Довідки	за	телефоном:	(044)	462-59-30;	(044)	580	24	84	у	робочий	час.
Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Директор  С.Г. Давиденко

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «БОРИСПІЛЬ»
Інформаційне	повідомлення	ДП	МА	«БОРИСПІЛЬ»	про	встановлен-

ня	відсоткової	ставки	за	тринадцятий,	чотирнадцятий,	п’ятнадцятий	та	
шістнадцятий	відсоткові	періоди	по	облігаціях	серії	«K»	та	тринадця-
тий,	чотирнадцятий,	п’ятнадцятий,	шістнадцятий,	сімнадцятий	та	вісім-
надцятий	відсоткові	періоди	по	облігаціях	серії	«L»	за	умови	отримання	
погоджень	відповідно	до	Порядку	погодження	залучення	державними	
підприємствами,	у	тому	числі	господарськими	товариствами	(крім	бан-
ків),	 у	 статутному	 капіталі	 яких	 50	 та	 більше	 відсотків	 акцій	 (часток,	
паїв)	належать	державі,	кредитів	(позик),	надання	гарантій	або	поруки	
за	 такими	 зобов’язаннями,	 затвердженого	 постановою	Кабінету	Міні-
стрів	України	від	15.06.2011р.	№809:

ДЕРЖАВНЕ	ПІДПРИЄМСТВО	 «МІЖНАРОДНИЙ	 АЕРОПОРТ	 «БО-
РИСПІЛЬ»	 (код	ЄДРПОУ	 20572069)	 сповіщає	 всіх	 власників	 іменних	
відсоткових	звичайних	облігацій,	а	саме:

Серії	«K»	(код	ISIN:	UA4000144620,	обсяг	випуску	250	000	штук)	про	
встановлення	 відсоткової	 ставки	 за	 тринадцятий,	 чотирнадцятий,	
п’ятнадцятий	 та	 шістнадцятий	 відсоткові	 періоди	 по	 облігаціях	 серії	
«K»	в	розмірі	25%;

Серії	«L»	(код	ISIN:	UA4000144638,	обсяг	випуску	250	000	штук)	про	
встановлення	 відсоткової	 ставки	 за	 тринадцятий,	 чотирнадцятий,	
п’ятнадцятий,	шістнадцятий,	сімнадцятий	та	вісімнадцятий	відсоткові	
періоди	по	облігаціях	серії	«L»	в	розмірі	25%.
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СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «МАШИНО-ТЕХНОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ 
«ВОЛОДИМИРАГРО»	 (код	за	ЄДРПОУ	30072488,	місцезнаходжен-
ня:	 44761,	Волинська	 обл.,	 Володимир-Волинський	 р-н.,с.Бегета)	 повідом-
ляє,	що	загальні	збори	акціонерів	СГ	ЗАТ	МТС	«ВОЛОДИМИРАГРО»	відбу-
дуться	04.09.2015 року о 12 годині в	 адміністративному	 корпусі	 (кабінет	
директора),	який	розташований	на	території	товариства	за	адресою:	44761, 
Волинська обл., Володимир-Волинський р-н., с.Бегета.	Реєстрація	акці-
онерів	з	11-00	год.	до	11-45	год.	в	день	та	за	місцем	проведення	зборів.

Порядок денний:
1.	Обрання	 лічильної	 комісії	 та	 затвердження	 регламенту	 роботи	 за-

гальних	зборів	товариства.
2.	Звіт	Ревізійної	комісії	за	2011-2014	рр.,	прийняття	рішення	за	наслід-

ками	 розгляду	 даного	 звіту	 та	 затвердження	 висновків	 Ревізійної	 комісії	
товариства.

3.	Затвердження	річного	звіту	та	балансу	товариства	за	2011-2014рр.,	
розподіл	прибутку	і	збитку	товариства	за	звітний	період.	

4.	Про	зміну	типу	та	найменування	товариства	в	приватне	акціонерне	
товариство	відповідно	до	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства».

5.	Внесення	змін	до	Статуту	товариства	шляхом	викладення	його	в	но-
вій	редакції	в	зв'язку	з	приведенням	діяльності	ЗАТ	у	відповідність	до	За-
кону	України	«Про	акціонерні	товариства».

6.	Обрання	нових	органів	управління	товариства.
7.	 Про	 схвалення	 значних	 правочинів,	 які	 можуть	 вчинятися	 товари-

ством	протягом	не	більше,	як	одного	року	з	дня	прийняття	рішення	та	за-
твердження	значних	правочинів,	вчинених	в	2011-2014рр.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	акціонерів,	-	станом	на	24-00	год.	31.08.2015р.	

Для	реєстрації	акціонери	повинні	мати	при	собі	документ,	що	посвідчує	
особу	 (паспорт),	 а	 представникам	 акціонерів	 додатково	 мати	 документи	
(довіреність,	 тощо),	 які	 підтверджують	 їх	 повноваження,	 оформлені	 і	 за-

свідчені	у	відповідності	до	вимог	чинного	законодавства.
Ознайомитись	з	документами	з	питань	порядку	денного	та	вносити	свої	

пропозиції,	 акціонери	можуть	у	робочі	дні	 з	9-00	до	12-00	 год.	в	 кабінеті	
директора	 за	 місцезнаходженням	 товариства.	 Посадова	 особа,	 відпові-
дальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	документами	–	Бугайчук	Ро-
ман	Володимирович.	Довідки	за	телефоном:	0961551255.	

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника Період

2011р. 2012р. 2013р. 2014р.
Усього	активів 6510,3 6511,5 6100,3 6100,3
Основні	засоби 1639,4 1636,4 1229,4 1229,4
Довгострокові	 фінансові	
інвестиції

310,0 310,0 310,0 310,0

Запаси 454,9 454,9 454,9 454,9
Сумарна	дебіторська	
заборгованість

1797,8 1802,0 1797,8 1797,8

Грошові	кошти	та	їх	еквіваленти 2,1 2,1 2,1 2,1
Нерозподілений	прибуток -2448,1 -2460,1 -2869,2 -2869,2
Власний	капітал 3132,4 3120,4 2711,3 2711,3
Статутний	капітал 6853,0 6853,0 6853,0 6853,0
Довгострокові	зобов’язання 0,0 0,0 0,0 0,0
Поточні	зобов’язання 3377,9 3391,1 3389,0 3389,0
Чистий	прибуток	(збиток) -12,0 0,0 0,0 0,0
Середньорічна	кількість	
акцій(шт.)

27412048 27412048 27412048 27412048

Кількість	 власних	 акцій,	 вику-
плених	протягом	періоду	(шт..)

- - - -

Загальна	сума	коштів,	
витрачених	на	викуп	власних	
акцій	протягом	періоду	

- - - -

Чисельність	працівників	на	
кінець	періоду

2 1 0 0

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД САНТЕХНІЧНИХ 

ЗАГОТОВОК»
(ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	05503272,

місцезнаходження:	03062,	м.	Київ,	вул.	Екскаваторна,	24)
Повiдомляє	 про	прийняття	Наглядовою	радою	ПрАТ	«СК	«КРОНА»	

рішення,	оформлене	протоколом	вiд	28.07.2015	р.	№	28/07-15	про	при-
пинення	повноважень	Голови	Правлiння	ВАТ	«ЗАВОД	САНТЕХНІЧНИХ	
ЗАГОТОВОК»	–	Жмайла	Олексія	Вікторовича	 (згода	на	розкриття	 пас-
портних	даних	не	надана).

Пiдстава	 змiн	 у	 персональному	 складi	 -	 повноваження	 Наглядової	
ради	Товариства,	визначенi	Статутом	Товариства.	Обґрунтування	змiн	у	
персональному	 складi	 -	 повноваження	 Наглядової	 ради	 ВАТ	 «ЗАВОД	
САНТЕХНІЧНИХ	ЗАГОТОВОК».	Жмайло	О.	В.	володiє	часткою	в	статут-
ному	капiталi	–	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	не	має.	Строк,	протягом	якого	Жмайло	О.	В.	перебував	на	посадi	
Голови	Правлiння	ВАТ	«ЗАВОД	САНТЕХНІЧНИХ	ЗАГОТОВОК	–	з	берез-

ня	2014	р.	до	дати	прийняття	рiшення.		Iншi	посади,	якi	обiймав	Жмай-
ло		О.	В.	протягом	останнiх	рокiв	своєї	дiяльностi:	арбітражний	керуючий.	
Розмiр	пакета	акцiй	ВАТ	«ЗАВОД	САНТЕХНІЧНИХ	ЗАГОТОВОК»,	якi	на-
лежать	Жмайлу	О.	В.	–	0	%.

Замiсть	 звiльненого	 Жмайла	 О.	 В.	 з	 посади	 Голови	 Правлiння	
ВАТ		«ЗАВОД	САНТЕХНІЧНИХ	ЗАГОТОВОК»	на	посаду	Голови	Правлiння	
ВАТ	«ЗАВОД	САНТЕХНІЧНИХ	ЗАГОТОВОК»	рiшенням	Наглядової	ради,	
оформленого	протоколом	від	28.07.2015	р.	№	28/07-15,	призначено	Ма-
карову	Оксану	Володимирівну.

Пiдстава	 змiн	 у	 персональному	 складi	 -	 повноваження	 Наглядової	
ради	Товариства,	визначенi	Статутом	Товариства.	Обґрунтування	змiн	у	
персональному	 складi	 -	 повноваження	 Наглядової	 ради	 ВАТ	 «ЗАВОД	
САНТЕХНІЧНИХ	ЗАГОТОВОК».	Макарова	О.	В.	володiє	часткою	в	ста-
тутному	капiталi	–	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	 не	 має.	 	 Iншi	 посади,	 якi	 обiймала	 Макарова	 О.	 В.	 протягом	
останнiх	рокiв	своєї	дiяльностi:	менеджер	у	сфері	операцій	з	нерухомістю	
у	ПрАТ	«Центр	корпоративних	рішень».	Розмiр	пакета	акцiй	ВАТ	«ЗАВОД	
САНТЕХНІЧНИХ	ЗАГОТОВОК»,	якi	належать	Макаровій	О.	В.	–	0	%.

Річна інформація емітентів, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів, а також приватних (закритих) акціонер-
них товариств, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення 

цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 
приватне (закрите) розміщення цінних паперів 

1.	Повне	найменування	емітента,	 код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходження,	
міжміський	код	та	телефон	емітента:	ПРИВАТНЕ	АКЦIОНЕРНЕ	ТОВАРИ-

СТВО	«ДЕВЕЛОПЕРСЬКА	КОМПАНIЯ	«ПАНТЕОН»,	33770334,	Дніпропе-
тровська,	Бабушкiнський,	49029,	м.	Днiпропетровськ,	вул.	Виконкомiвська,	
будинок	56А,	(056)	744-32-53

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії:	29.07.2015

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	річну	
інформацію:	www.pantheon.dp.ua

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНIЯ «ПАНТЕОН»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

ТОВАРИСТВО «АВМ ІНВЕСТ ГРУП»
2.	Код	за	ЄДРПОУ:	34936785;	3.	Місцезнаходження:	01023,	м.	Київ,	вул.		Шота	

Руставелі,	 буд.	 19;	 4.	 Міжміський	 код,	 телефон	 та	 факс:	 (044)	 220	 15	 70,	 
(044)	220	15	69;	5.	Електронна	поштова	адреса:	n.kovalenko@istilgroup.com.ua;	
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емітен-
том	для	розкриття	інформації:	http://www.istilgroup.com/

7.	Вид	особливої	інформації:	Зміна	власників	акцій,	яким	належить	10	і	
більше	відсотків	голосуючих	акцій

ІІ. Текст повідомлення
Емiтент	29	липня	2015	року	отримав	від	ПАТ	«Національний	депозита-

рій	 України»	 реєстр	 власників	 іменних	 цінних	 паперів	 станом	 на	
24.07.2015	 	 року,	 відповідно	 до	 якого	 кількість	 голосуючих	 акцiй	 Айред	
Холдiнгс	Лiмiтед	(ідентифікаційний	код	1522418,	місцезнаходження:	Жене-
ва	Плейс,	Уотерфронт	Драйв,	поштова	скринька	3469,	м.	Род-Таун,	Торто-
ла,	Британські	Віргінські	Острови)	змінилась	і	становить	1000	шт.,	що	скла-
дає	100%	статутного	капiталу	Емiтента.	До	змін	кількість	голосуючих	акцій	
Айред	Холдiнгс	Лiмiтед	становила	0	шт.,	що	складало	0%	СК.

ІІІ. Підпис
Директор К.Є. Корінна	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міс-

титься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	несе	відповідальність	згідно	із	законо-
давством,	31	липня	2015	року.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №143, 31 липня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

1. ПРАТ АВМ	ІНВЕСТ	ГРУП 15
2. ПРАТ АКВАТЕК 13
3. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ	КОМЕРЦІЙНИЙ	ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	БАНК 6
4.	 ПАТ БУДІНВЕСТ	4 7
5. ПРАТ ДЕВЕЛОПЕРСЬКА	КОМПАНІЯ	«ПАНТЕОН» 15
6.	 ПАТ ЕКОТЕХНОЛОГІЇ 8
7. ВАТ ЗАВОД	САНТЕХНІЧНИХ	ЗАГОТОВОК 15
8.	 ПРАТ ІНТЕРКОРН	КОРН	ПРОСЕССІНГ	ІНДАСТРІ 6
9.	 ПАТ ІНТЕРПАЙП	НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ	ТРУБОПРОКАТНИЙ	ЗАВОД	 13

10. ПАТ КОД	ІНВЕСТ 8
11. ПРАТ КОМПАНІЯ	КИЇВЕНЕРГОХОЛДИНГ 13
12. СГ	ЗАТ МАШИНО-ТЕХНОЛОГІЧНА	СТАНЦІЯ	«ВОЛОДИМИРАГРО» 15
13. ПАТ МЕДІКАЛ	ТОМОГРАФ	ІНВЕСТМЕНТ 9
14.	 ДП МІЖНАРОДНИЙ	АЕРОПОРТ	«БОРИСПІЛЬ» 14
15. ДПАТ НАЦІОНАЛЬНА	АКЦІОНЕРНА	КОМПАНІЯ	«УКРАГРОЛІЗИНГ» 16
16.	 ПАТ ОЙЛ	ІНВЕСТМЕНТС 9
17. ПАТ ОСТ-ІНВЕСТ 10
18.	 ПАТ ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП 10
19.	 ПАТ РЕКЛАМА 14
20. ПАТ СИЛОВІ	ЕЛЕКТРОННІ	ПРИЛАДИ	УПРАВЛІННЯ 11
21. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКА	КОМПАНІЯ 11
22. ПАТ ТОРГОВИЙ	ДІМ	«ЧУМАЦЬКИЙ	ШЛЯХ» 14
23. ПАТ ТРЕЙД	ОЙЛ 12
24.	 ПАТ ФІНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННІ	КОМУНІКАЦІЙНІ	НАВІГАЦІЙНІ	ЕЛЕМЕНТИ 7
25. ПАТ ФОНДОВА	БІРЖА	ПФТС	 6
26.	 ПАТ ХК	«ЕНЕРГОТРЕЙД» 12

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента»
1. Загальні відомості

Повне	найменування	емітента - Державне	публiчне	акцiонерне	товари-
ство	«Нацiональна	акцiонерна	компанiя	«Украгролiзинг».

Код	за	ЄДРПОУ:	30401456
Організаційно-правова	форма	-	Публічне	акціонерне	товариство
Місцезнаходження:	01601,	м.	Київ,	вул.	Мечникова	16А
Міжміський	код	та	телефон,	факс:	(044)	254-30-10;	(044)	467-79-13
Електронна	поштова	адреса:	ual@ukragroleasing.com.ua
Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтернет,	 яка	 додатково	 використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	http://www.ukragroleasing.com.ua.
Вид	особливої	 інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	

емітента.

2. Текст повідомлення
На	 пiдставi	 розпорядження	 Кабiнету	 Мiнiстрiв	 України	 вiд	 22	 липня	

2015		року	№	739-р	покладено	тимчасово,	до	призначення	в	установлено-
му	 порядку	 генерального	 директора	 Національної	 акціонерної	 компанії	
«Украгролізинг»,	виконання	обов’язків	генерального	директора	на	заступ-
ника	генерального	директора	Національної	акціонерної	компанії	«Украгро-
лізинг»	Процюка	Олександра	Петровича.

3. Підпис
Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інформації,	яка	міс-

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

Заступник 
генерального директора  Р.І. Дзюба

ДЕРЖАВНЕ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ «УКРАГРОЛIЗИНГ»

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15138
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
30.07.2015 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:


