
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до деяких норматив-

но – правових актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 18.08.2016 № 861 було схвалено проект рішен-
ня «Про внесення змін до деяких нормативно – правових 
актів Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» (далі – Проект), який розроблено відповідно до пункту 13 
статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», з метою приведення деяких 
нормативно-правових актів НКЦПФР у відповідність до За-
конів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців та деяких інших законодавчих 
актів України щодо децентралізації повноважень з державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», «Про адміністративні послуги».

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсила-
тися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить десять робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 

затвердження Змін до Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу»

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 18.08.2016 № 862 було схвалено проект 
рішення «Про затвердження Змін до Положення про по-
рядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу» (далі – 
Проект), який розроблено відповідно до пунктів 1, 3 час-
тини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в Укра-
їні», статей 7, 8, 101, 28, 32, 33 Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок», з метою удосконалення По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням НКЦПФР від 27.12.2013 
№ 2998 (далі – Положення), уніфікації механізму скасу-
вання реєстрації випуску облігацій з порядком скасуван-
ня реєстрації випуску акцій НКЦПФР.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсила-
тися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
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становить десять робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження Положення про реєстрацію випуску 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, 
проспекту емісії, звіту про результати розміщення 

сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, 
погашення сертифікатів фонду операцій з нерухо-

містю та скасування реєстрації випуску»
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 18.08.2016 № 863 було схвалено проект рішен-
ня «Про затвердження Положення про реєстрацію випуску 
сертифікатів фонду операцій з нерухомістю, проспекту емісії, 
звіту про результати розміщення сертифікатів фонду опера-
цій з нерухомістю, погашення сертифікатів фонду операцій з 
нерухомістю та скасування реєстрації випуску» (далі – Про-
ект), який розроблено відповідно до статей 36, 44 - 46 Закону 
України «Про фінансово-кредитні механізми і управління 
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», 
статей 28 - 30, 35, 36 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», статті 7 Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою приве-
дення нормативно-правового акта НКЦПФР у відповідність 
до законодавства.

Пропозиції та зауваження до Проекту можуть надсила-
тися за адресами:

Національній комісії з цінних паперів та фондового 
ринку: 01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, корпус 30 
(департамент корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів) та e-mail: nina.myroniuk@nssmc.gov.ua.

Проект та аналіз регуляторного впливу Проекту 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті Комісії – 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить десять робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення Проекту. 

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354 (із змінами), та відповідно до 
документів, наданих ПрАТ «Інфінсервіс» (04112, м. Київ,  
вул. Дегтярівська, 50, код за ЄДРПОУ: 22929966) на зупинен-
ня обігу акцій ПраТ «Інфінсервіс» у зв’язку перетворенням 
акціонерного товариства, зупинено обіг акцій ПрАТ «Інфін-

сервіс» (код за ЄДРПОУ: 22929966) – розпорядження  
№ 189-Кф-З від 22 серпня 2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«25» серпня 2016 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 11 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
та відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань, отриманих листом від 27.07.2016 року 
№10/1/04/2084 Східного територіального управління 
НКЦПФР у тому числі у формі Витягу від 18.08.2016 року 
№1001290153 про внесення запису про рішення суду щодо 
визнання ВаТ «Експериментальний завод залізобетон-
них шпал» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, 
зупинено обіг акцій ВАТ «Експериментальний завод залізо-
бетонних шпал» (код за ЄДРПОУ: 01056296) – розпоря-
дження № 190-Кф-З від 22 серпня 2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«25» серпня 2016 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до 
документів, наданих ПаТ «Кіровоградський механічний 
завод» (27652, Кіровоградська область, Кіровоградський 
район, с. Первозванівка, вул. Шевченка, 2/1, код за ЄДРПОУ: 
00374485) на зупинення обігу акцій ПАТ «Кіровоградський 
механічний завод» у зв’язку з перетворенням в ТДВ «Кіро-
воградський механічний завод», зупинено обіг акцій  
ПАТ «Кіровоградський механічний завод» – розпоряджен-
ня № 191-Кф-З від 23 серпня 2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«26» серпня 2016 року.
23.08.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації 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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Іс-

кра»
2. Код за ЄДРПОУ: 00214244
3. Місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, (032) 245-43-20
5. Електронна поштова адреса: office@iskra.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.iskra.bfg.lviv.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до Протоколу Засiдання Наглядової ради ПАТ «Iскра» без но-

меру вiд 19.08.2016 р. прийнято рiшення: про припинення повноважень поса-
дової особи члена Правлiння ПАТ «Iскра» Звірко Олесі Василівни (паспортнi 
данi: АЮ 080733, виданий Ратнівським РВ УМВС України у Волинській областi 
вiд 04.11.2008р.) з iнiцiативи працiвника. Членом Правлiння ПАТ «Iскра» була 
з 26.03.2013р. На посаду замiсть Звірко О.В. iншої особи не призначено. Без-
посередньо пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

ІІ. Підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління -
Генеральний директор ПаТ «Іскра» ______________ М. а. Костів

ПубЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВарисТВО 
«ІсКра»

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

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
1.3. Місцезнаходження емітента: 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боров-

ського, 28 «Б»
1.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел./факс (048) 705-20-50, 

705-20-79 
1.5. Електронна поштова адреса емітента: kanc@od.energy.gov.ua 
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.odessa.ua 
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (Протоколом засідання 
Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 22.08.2016 р.) було при-

йнято рішення про дострокове припинення повноважень Членів Правління 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»:

1. Лісняка Володимира Миколайовича з 22.08.2016р. Перебував на да-
ній посаді з 25.06.2013р. по 22.08.2016р. Акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕР-
ГО» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
На посаду члена Правління замість Лісняка В.М. нікого не обрано. 

2. Кіріци Юрія Івановича з 22.08.2016р. Перебував на даній посаді з 
25.06.2013р. по 22.08.2016р. Акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. По-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. На посаду 
члена Правління замість Кіріці Ю.І. нікого не обрано. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації , що міс-
титься в повідомленні.

Голова Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»  ________  О.М. Ніверчук
  (підпис) 

23 серпня 2016 року

ПубЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВарисТВО «ЕНЕрГОПОсТачаЛЬНа КОМПаНІЯ ОДЕсаОбЛЕНЕрГО»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АПК-IНВЕСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 34626750
3. Місцезнаходження 85325 Донецька обл.,  

Покровський р-н с. Рiвне,  
вул. Шопена, 1А

4. Міжміський код, телефон та факс (056) 736-21-65 (056) 736-21-65
5. Електронна поштова адреса ponomarenko@apk-invest.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.apk-invest.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення
20.08.2016 за результатами проведення позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв (Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
№ 13 вiд 20.08.2016 р.) загальними зборами акцiонерiв було прийнято 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. 
Вiдомостi щодо правочинiв та їх характеру — укладення додаткових 
договорiв (додаткових угод) вiдносно внесення змiн до Кредитного дого-
вору № 151210К2 вiд 01.02.2010 р., укладеного мiж ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» 
та АТ «Укрексiмбанк» в рамках сукупної граничної вартостi вказаного 
Кредитного договору, а саме — зниження вiдсоткової ставки за догово-
ром та пролонгацiї (продовження) строку погашення кредиту, а також, 
внесення iнших змiн до вказаного кредитного договору, в яких виникне 
необхiднiсть iз визначенням доцiльностi таких змiн Генеральним дирек-
тором ПрАТ «АПК-IНВЕСТ» Распоповим Романом Сергiйовичем 
самостiйно, на власний розсуд протягом року — з дня проведення за 
гальних зборiв акцiонерiв i до 20.08.2017 р. 

За результатами укладення у майбутньому додаткових договорiв (до-
даткових угод) до Кредитного договору № 151210К2 вiд 01.02.2010 р., 
вiдсоткова ставка буде змiнена (знижена), також, буде змiнений строк 
погашення кредиту, внаслiдок чого, гранична сукупна вартiсть Кредитно-
го договору буде змiнена, та точна його вартiсть на момент розкриття 
особливої iнформацiї емiтенту не вiдома.

Для розрахунку граничної сукупної вартостi правочинiв, щодо яких за-
гальними зборами акцiонерiв надана попередня згода на укладання, 
емiтентом прийнятий розрахунок (здiйснений на момент розкриття осо-
бливої iнформацiї) сукупної вартостi суми кредитного лiмiту (загальна 
сума кредиту), суми сплачених вiдсоткiв, комiсiй та iнших платежiв за 
кредит, та суми вiдсоткiв, комiсiй та iнших платежiв, що будуть сплаченi в 
майбутньому (приблизна сума, оскiльки, розмiр платежiв майбутнiх 
перiодiв на момент розкриття особливої iнформацiї достовiрно визначи-
ти неможливо). Гранична сукупність вартості таких правочинів, таким чи-
ном, дорівнює 1598000.0 тис. грн, вартість активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності складає 3253235.0 тис. грн, співвід-
ношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) 
дорівнює 49,12%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 1 101 621, кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв — 1 101 621, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 
«за» прийняття рiшення — 1 101 621 (100%), кiлькiсть голосуючих акцiй, 
що проголосували «проти» прийняття рiшення — 0 (0%), кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що утримались вiд голосування — 0 (0%). Таким чином, 
рiшення було прийнято одностайно.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади распопов роман сергiйович
Генеральний директор (під-

пис)
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.08.22
(дата)

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВарисТВО “аПК-IНВЕсТ”



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №161, 25 серпня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів (акцій) ПАТ «АТП-15142» 
№ 105/15/1/10 від 14.02.2014 р., видане Одеським територіальним управлін-

ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, втрачено. У 
зв'язку із цим воно вважається недійсним з моменту публікації оголошення.

ПаТ «аТП-15142» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПубЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВарисТВО "ГОТЕЛЬ 
ГОЛОсIїВсЬКий"

2. Код за ЄДРПОУ 03358529
3. Місцезнаходження 03127, м. Київ, проспект 40-рiччя 

Жовтня, 93
4. Міжміський код, телефон та факс 044259-76-73 
5. Електронна поштова адреса jurist@hotelgolos.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://hotelgolos.com/

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. Текст повідомлення
1) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 

правочину- 16.08.2016;
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова Рада 

Публiчного акцiонерного товариства «Готель Голосiївський»; 
Предмет правочину – договір купівлі-продажу від 16. 08. 2016 р. укладений 

між ПрАТ ІК «ІТТ-ІНВЕСТ»(продавець) та ПАТ «Готель Голосiївський» (поку-
пець); Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 3 816 
000 грн. 00 коп. (три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч гривень 00 копійок); 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 22 223 000 грн.00 коп. (двадцять два мільйона двісті двадцять 
три тисячі гривень 00 копійок); 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 17,18 %. 

2) Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину- 16.08.2016;

Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення - Наглядова Рада 
Публiчного акцiонерного товариства «Готель Голосiївський»; 

Предмет правочину – договір купівлі-продажу від 16. 08. 2016 р. укладений 
між ПАТ «Готель Голосiївський»(продавець) та ТОВ «СОНАС» (покупець); Рин-
кова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину - 3 816 000 грн.00 коп. 
(три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч гривень 00 копійок); 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 22 223 000 грн. 00 коп. (двадцять два мільйона двісті двадцять 
три тисячі гривень 00 копійок); 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 17,18 %

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 Кондратьєва Наталiя Мирославiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 23.08.2016
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ 

аКцІОНЕрНЕ ТОВарисТВО «ОВруцЬКа сПЕцІаЛІ-
ЗОВаНа ПЕрЕсуВНа МЕХаНІЗОВаНа КОЛОНа №8». 
2.Код за ЄДРПОУ 13568239. 3. Місцезнаходження емітента 11100, Жито-
мирська обл., м. Овруч, вул. Правди, буд.10. 4.Міжміський код, телефон та 
факс (04148) 43268, 43236. 5.Електронна поштова адреса spmk8@emzvit.
com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації www.spmk.ho.ua. 7.Вид особли-
вої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення.
В зв’язку з обранням 22.08.2016 р. загальними зборами акціонерів (Прото-

кол загальних зборів акціонерів №1 від 22.08.2016 р.) нового складу Наглядо-
вої ради 22.08.2016 р. припинені повноваження: голови Наглядової ради Ваку-
лова Миколи Костянтиновича, який володіє часткою в статутному капіталі 
Емітента в розмірі 10.00226 %. На посаді голови Наглядової ради перебував з 
27.05.2011р. Рішення прийнято загальними зборами акціонерів 22.08.2016 р.; 
Сторожук Ніни Миколаївни, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента. На посаді члена Наглядової ради перебувала з 27.05.2011 р. Рішення 
прийнято загальними зборами акціонерів 22.08.2016 р.; Ткачука Миколи Ана-
толійовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 
2.32456 %. На посаді члена Наглядової ради перебував з 27.05.2011 р. Рішен-
ня прийнято загальними зборами акціонерів 22.08.2016 р.

Рішенням загальних зборів акціонерів 22.08.2016 р. (Протокол загальних 
зборів акціонерів №1 від 22.08.2016 р.) обрано членами Наглядової ради стро-
ком на 3 роки: Ткачука Миколи Анатолійовича, який володіє часткою в статут-
ному капіталі Емітента в розмірі 2.32456 %, є акціонером ПрАТ «Овруцька 
СПМК-8» та володіє 18005 акціями Емітента. Інші посади, які обіймав Тка-
чук М.А. за останні 5 років, - водій автокрана; Дубовика Миколу Івановича, який 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 1.81356 %. Дубовик 
М.І. є акціонером ПрАТ «Овруцька СПМК-8» та володіє 14047 акціями Емітен-
та. Інші посади, які обіймала особа за останні 5 років, - водій; Вакулова Миколу 
Костянтиновича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в роз-
мірі 10.00226 %. Вакулов М.К. є акціонером ПрАТ «Овруцька СПМК-8» та во-
лодіє 77473 акціями Емітента. Інші посади, які обіймав Вакулов М.К. за останні 
5 років, - головний інженер. Рішенням Наглядової ради від 22.08.2016 р. (Про-
токол засідання Наглядової ради №4 від 22.08.2016 р.) Вакулова Миколу Кос-
тянтиновича обрано головою Наглядової ради Товариства строком на 3 роки.

В зв’язку з обранням 22.08.2016 р. загальними зборами акціонерів (Про-
токол загальних зборів акціонерів №1 від 22.08.2016 р.) нового Ревізора 
Товариства 22.08.2016 р. припинені повноваження Ревізора Кузьменко Лю-
бові Йосипівни, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. На 
посаді Ревізора перебувала з 27.05.2011 р. Рішення прийнято загальними 
зборами акціонерів 22.08.2016 р. Рішенням загальних зборів акціонерів 
22.08.2016 р. (Протокол загальних зборів акціонерів №1 від 22.08.2016 р.) 
обрано Ревізором Товариства строком на 3 роки Кузьменко Любов Йосипів-
ну, яка не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Інші посади, які 
обіймала Кузьменко Л.Й. за останні 5 років, - бухгалтер.

В зв’язку з обранням 22.08.2016 р. Наглядовою радою (Протокол засідан-
ня Наглядової ради №4 від 22.08.2016 р.) нового складу правління 
22.08.2016 р. припинені повноваження: голови Правління Каленського Воло-
димира Уляновича, який володіє часткою в статутному капіталі Емітента в 
розмірі 47.20336 %. На посаді голови правління перебував з 27.05.2011 р. 
Рішення прийнято Наглядовою радою 22.08.2016 р.; члена Правління Лаврі-
новича Олександра Михайловича, який володіє часткою в статутному капіта-
лі Емітента в розмірі 3.55843 %. На посаді члена правління перебував з 
27.05.2011 р. Рішення прийнято Наглядовою радою 22.08.2016 р.; члена 
Правління Дрозда Івана Васильовича, який володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 0.90374 %. На посаді члена правління перебував 
з 27.05.2011 р. Рішення прийнято Наглядовою радою 22.08.2016 р.

Рішенням Наглядової ради 22.08.2016 р. (Протокол засідання Наглядо-
вої ради №4 від 22.08.2016 р.) обрано строком на 5 років: головою правлін-
ня Товариства Каленського Володимира Уляновича, який володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента в розмірі 47.20336 %. За останні 5 років обі-
ймав посаду голови правління, інших посад не обіймав; членом правління 
Товариства Лавріновича Олександра Михайловича, який володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 3.55843 %. Інші посади, які обіймав 
Лаврінович О.М. за останні 5 років, - механік; членом правління Товариства 
Дрозда Івана Васильовича, який володіє часткою в статутному капіталі Емі-
тента в розмірі 0.90374 %. Інші посади, які обіймав Дрозд І.В. за останні 
5 років, - інженер.

Жодна з вказаних вище осіб не надала згоди на розкриття своїх пас-
портних даних. Всі вказані вище особи не мають непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини.

ІІІ. Підпис 1. Голова правління Каленський Володимир улянович 
підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що несе відповідальність згідно із законодавством. 22.08.2016 р. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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річна інформація емітентів, 
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також 

приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здійснювали 
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних 

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

для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВарисТВО "сВIТ 
буДIВЕЛЬНиХ МаТЕрIаЛIВ", 
код за ЄДРПОУ30725687
03022, м. Київ, вул. Козача, буд. 126, 
тел.: (044) 587-93-07

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

23.08.2016 (розміщена річна інформація за 
2012, 2013, 2014 роки)

3. Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, на якій 
розміщено регулярну 
річну інформацію

www.svitbm.com.ua

Директор  Пастернак Кирил Віталійович
26.04.2016

ПубЛІчНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВарисТВО «уКр-
НДІПрОДМаШ» (код ЄДРПОУ 14308836, місцезнаходження: 
04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48) повідомляє, що 26 вересня 
2016  року о 10:00 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів за 
адресою: м. Київ, вул. Дорогожицька, буд. 1 (3-й поверх, конференц-
зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 09:30 до 
10:00.

Перелік акціонерів, які мають право приймати участь у Зборах, буде 
складений на дату 20 вересня 2016 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що посвідчує осо-
бу, та довіреність на право участі у зборах, оформлену у порядку, встанов-
леному чинним законодавством України.

Порядок денний:
1. Обрання складу Лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних 

зборів акціонерів.
2. Про затвердження укладених товариством договорів (правочинів).
3. Про поширення діючої іпотеки на нові змінені зобов’язання.
4. Про надання повноважень Голові Правління Ісаєву К.К.
5. Про затвердження нової редакції статуту Товариства.
Ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 

акціонери можуть в робочі дні з 9-00 до 18-00 за адресою: м. Київ,  
вул. Дорогожицька, буд. 1, каб.14 (телефон для довідок: (044)5374849).

Голова Правління  Ісаєв Костянтин Костянтинович

Відомості про зміну власників акцій ПраТ «Гірничо-маталургійний 
комплекс», код ЄДрПОу 38144018, яким належить 10 і більше відсо-
тків голосуючих акцій

Дата отримання інформації: 19.08.2016 року у зв’язку із отриман-
ням емітентом від депозитарiя ПАТ «НДУ» реєстру власників іменних 
цінних паперів емітента станом на 17.08.2016.

ТОВарисТВО З ОбМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДаЛЬНІсТЮ «ЗаХІДНа 
ІНВЕсТицІйНа КОМПаНІЯ «МаГ»

Пакет власника акцій збільшився i становить не менше 10 відсотків 
голосуючих акцій. Повне найменування, місцезнаходження юридичної 
особи та код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або 
iдентифiкацiйний код з торговельного, судового або банківського реє-
стру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господар-
ської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів, місцезнаходжен-

ня юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАХІДНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «МАГ», 
40696930, 79058, Україна, місто Львів, вул. Хімічна, будинок 4. Розмір 
частки акціонера в загальний кiлькостi акцій до змiни розміру пакета 
акцiй - 0%, пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 10%. Розмiр частки 
акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни розмiру па-
кета акцiй – 0%, пiсля змiни розмiру пакета акцiй – 10%.

бредихін Валерій Євгенович
Пакет власника акцiй «фiзична особа» зменшився i став менше  

10 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр частки акцiонера в загальнiй 
кiлькостi акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 10%, пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй – 0%. Розмiр частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй до змiни розмiру пакета акцiй – 10%, пiсля змiни розмiру 
пакета акцiй – 0%.

ПраТ «ГІрНичО-МЕТаЛурГІйНий 
КОМПЛЕКс»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПрАТ "КІРОВОГРАДРИБГОСП"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кi-
ровоградське обласне об'єднання сiльськогосподарського рибного госпо-
дарства "Кiровоградрибгосп". Код за ЄДРПОУ: 00476694. Місцезнаход-
ження: 27620, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Аджамка,
вул.Радянська,64. Міжміський код, телефон та факс: 0522-31-14-53. Елек-
тронна поштова адреса емітента: kdrybgosp@emitent.net.ua. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: 00476694.smida.gov.ua. Вид особливої інформації:
відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

Текст повідомлення:
1. Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що

перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв
таке рішення: 20.08.2016 року черговими загальними зборами акціонерів
ПрАТ "Кiровоградрибгосп", протокол №1 від 20.08.2016р.

2. Вид, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення: 7 112
000 (сім мільйонів сто дванадцять тисяч) штук простих іменних акцій на
загальну суму 1 778 000 (один мільйон сімсот сімдесят вісім тисяч) гри-
вень. Спосіб розміщення акцій - приватний.

3. Тип, форма існування цінних паперів, що розміщуються: акції прос-
ті іменні, бездокументарна форма існування.

4. Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
шляхом додаткового випуску акцій: 1 778 000 (один мільйон сімсот сімде-
сят вісім тисяч) гривень. Номінальна вартість акції - 0,25 гривень. Акції
розміщуються за ціною 0,37 грн. за одну просту іменну акцію. Відповідно
до вимог чинного законодавства України суб'єктом оціночної діяльності -
ПП "Експертне агентство" (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від
08.04.2016 р. №278/16) проведена незалежна експертна оцінка простих
іменних акцій ПрАТ "Кiровоградрибгосп" і розрахунок їх ринкової вартості
з метою визначення ціни розміщення станом на 18.07.2016 року. Рішен-
ням Наглядової ради Протокол №16/08/18 від 18.08.2016 року затвердже-
на ринкова вартість однієї простої іменної акції в розмірі 0,37 грн. Розмі-
щення акцій може призвести до зміни власника великого пакету акцій емі-
тента, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володі-
ють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій: 1.Фізична особа: кіль-
кість акцій 682 600 штук, 47,9893% до розміщення; 2.Фізична особа: кіль-
кість акцій 235583 штук, 16,5624% до розміщення.

5. Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів, на яку вони роз-
міщуються, загальної суми цінних паперів емітента, які знаходяться в обі-
гу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття рішення про
збільшення статутного капіталу складає 600 відсотків.

6. Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що
розміщуються: брати участь у Загальних зборах акціонерів; обирати орга-
ни управління Товариства та бути обраними до них; отримувати дивіден-
ди; у разі ліквідації Товариства після розрахунків з кредиторами та вико-
нання зобов'язань перед державою, отримувати частину майна Товарис-
тва або його вартості, пропорційну кількості належних їм акцій; отримува-
ти інформацію про господарську діяльність Товариства; розпоряджатися
акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством
та Статутом; користуватись переважним правом на придбання додатково
випущених акцій; мати інші права, передбачені законодавством України.

7. Спосіб оплати цінних паперів, що пропонуються до розміщення: Оп-
лата здійснюється за рахунок власних коштів осіб, які мають намір прид-
бати акції, виключно грошовими коштами в національній валюті, шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Товариства.

8. Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання от-
риманих коштів: фінансування поточних господарських потреб Товарис-
тва, закупівля нового та модернізація існуючого виробничого обладнання
для забезпечення статутної діяльності Товариства.

9. Рішення про розміщення цінних паперів прийнято загальними збо-
рами акціонерів від 20.08.2016р. Інформація щодо кількості акціонерів, які
планують придбати цінні папери додаткового випуску, відсутня. 10. Кон-
вертація акцій не передбачається.

11. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: Товарис-
тво зобов'язується не використовувати внески, отримані при розміщенні
акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства. В процесі при-
ватного розміщення акцій діє переважне право акціонерів на придбання
акцій, що додатково розміщуються, а саме право акціонера придбавати
прості іменні акції пропорційно частці належних йому акції у загальній
кількості акцій. Переважне право, реалізують особи, що є акціонерами на
дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом при-
ватного розміщення акцій. Отримання письмових підтверджень про від-
мову акціонера від реалізації свого переважного права на придбання ак-
цій умовами приватного розміщення акцій додаткової емісії не вимагаєть-
ся.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Голова правління Ніцой Лариса Микола-
ївна.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД
"ДНІПРО"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37005989; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 4.
Міжміський код, телефон та факс: 0567890942; 5. Електронна поштова
адреса: inbox@ngpzdnipro.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.ngpzdnipro.com;  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення. Дата вчинення дiї: 22.08.2016 р. Згiдно Рiшен-
ня засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 22.08.2016р.) та Наказу
18-К від 22.08.2016 р. обрано  на ту саму посаду (переобрання, подовжен-
ня терміну повноважень) Генерального директора  ПрАТ "НГПЗ "ДНІПРО"
Воробйову Ганну Вiкторiвну (не надано згоди на розкриття паспортних да-
них) строком до 30.04.2017 р. Не володiє акцiями емітента. Немає непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi осо-
ба обіймала протягом останніх п'яти років: генеральний директор, дирек-
тор, Головний бухгалтер, Голова Наглядової ради.

ІІІ. Підпис. 1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади - Генеральний директор ПрАТ "НГПЗ
"ДНІПРО" Воробйова Ганна Вiкторiвна 22.08.2016 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "ТРIЙКА IН-
ВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 38103607; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вули-
ця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-
42-07; 5.Електронна поштова адреса: inbox@triykainvest.com; 6. Адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: www.triykainvest.com; 7. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення. Дата вчинення дiї: 22.08.2016 р. Згiдно Рiшен-
ня засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 22.08.2016р.) та Наказу
29-К від 22.08.2016 р. обрано  на ту саму посаду (переобрання, подовжен-
ня терміну повноважень) Директора  ПрАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" Санжа-
ровського Андрія Миколайовича (не надано згоди на розкриття паспор-
тних даних) строком до 31.08.2017 р. Не володiє акцiями емітента. Немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi
особа обіймала протягом останніх п'яти років: Ревiзор, Директор, Голова
Ревізійної комісії, член Ревізійної комісії, Член Наглядової Ради.

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 - Директор  ПрАТ "ФК
"ТРІЙКА ІНВЕСТ"  Санжаровський Андрій Миколайович 22.08.2016 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТ-

НЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІНАНСОВИЙ
СТАНДАРТ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 35496453; 3. Місцезнаходження:
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Винокурова, будинок
5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0567893266; 5. Електронна пош-
това адреса: inbox@fst.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка
додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.fst.dp.ua; 7. Вид особливої інформації:  7. Вид особливої інформації:
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення. Дата вчинення дiї: 22.08.2016 р. Згiдно Рiшен-
ня засiдання Наглядової Ради (Протокол б/н вiд 22.08.2016 р.) та Наказу
21-К від 22.08.2016 р. обрано  на ту саму посаду (переобрання, подовжен-
ня терміну повноважень) Директора  ПрАТ "ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" Ні-
кітіну Марину Олександрівну (не надано згоди на розкриття паспортних
даних) строком до 31.08.2017 р. Не володiє акцiями емітента. Немає не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi
особа обіймала протягом останніх п'яти років: Ревiзор, Начальник вiддiлу
по роботi з цiнними паперами, Директор, Головний бухгалтер, Член Наг-
лядової ради, Голова Наглядової ради.

ІІІ. Підпис. 1.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2. Найменування посади - Директор
ПрАТ "ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ" Нікітіна Марина Олександрів-
22.08.2016 р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ"; 2. Код за ЄДРПОУ
емітента: 35114511; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056)788-77-21; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@bst.dp.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.bst.dp.ua;  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 22.08.2016 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 22.08.2016р.) та Наказу 15-К від 22.08.2016 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Директора  ПрАТ "БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ" Зачосу Катерину Юхимівну (не на-
дано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 30.04.2017 р. Не
володiє акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх
п'яти років: бухгалтер, генеральний директор, директор.

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 - Директор  ПрАТ "БІЗ-
НЕС-СТРАТЕГІЯ" Зачоса Катерина Юхимівна 22.08.2016 р.                    

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПрАТ "КІРОВОГРАДРИБГОСП"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кiро-
воградське обласне об'єднання сiльськогосподарського рибного госпо-
дарства "Кiровоградрибгосп". Код за ЄДРПОУ: 00476694. Місцезнаходжен-
ня: 27620, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Аджамка, вул.Ра-
дянська,64. Міжміський код, телефон та факс: 0522-31-14-53. Електронна
поштова адреса емітента: kdrybgosp@emitent.net.ua. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: 00476694.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням загальних зборів акціонерів від
20.08.2016 року в зв'язку з переобранням правління, звільнено: виконуюча
обов'язки Голови правління Ніцой Лариса Миколаївна (ЕА 657043 Кiровсь-
ким РВ УМВС України в Кiровоградськiй області 13.08.1999); розмір пакета
акцій: 375 грн., 0,1055%. На посаді перебувала з 12.10.2011р. по 20.08.2016
р. Член правління Єфременко Леонід Миколайович (ЕА 599182 Голованівс-
ьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 01.03.1999); розмір паке-
та акцій: 0 грн., 0%. На посаді перебував з 12.07.2011р. по 20.08.2016р.
Член правління Сорокун Іван Григорович (ЕА 587132 Олександрійським МВ
УМВС України в Кіровоградській області 11.12.1998); розмір пакета акцій: 0
грн., 0%. На посаді перебував з 12.07.2011р. по 20.08.2016р. Обрано: Голо-
ва правління Ніцой Лариса Миколаївна (ЕА 657043 Кiровським РВ УМВС
України в Кiровоградськiй області 13.08.1999); розмір пакета акцій: 375 грн.,
0,1055%. Протягом останніх 5 років займала посади: в.о.голови правління
ПрАТ "Кіровоградрибгосп". На посаду обрана терміном на 5 років. Член
правління Єфременко Леонід Миколайович (ЕА 599182 Голованівським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 01.03.1999); розмір пакета акцій: 0
грн., 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник голови
правління ПрАТ "Кіровоградрибгосп". На посаду обраний терміном на 5 ро-
ків. Член правління Сорокун Іван Григорович (ЕА 587132 Олександрійським
МВ УМВС України в Кіровоградській області 11.12.1998); розмір пакета ак-
цій: 0 грн., 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник го-
лови правління ПрАТ "Кіровоградрибгосп". На посаду обраний терміном на
5 років. Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові
особи не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління Ніцой Лариса Миколаївна.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "КІРОВОГРАДРИБГОСП"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кiро-
воградське обласне об'єднання сiльськогосподарського рибного господарс-
тва "Кiровоградрибгосп". Код за ЄДРПОУ: 00476694. Місцезнаходження:
27620, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Аджамка, вул. Радянсь-
ка,64. Міжміський код, телефон та факс: 0522-31-14-53. Електронна пошто-
ва адреса емітента: kdrybgosp@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: 00476694.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Текст повідомлення: 20.08.2016 року ПрАТ "Кiровоградрибгосп" з інформа-
ції, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій фізичної
особи 1, яка володіла більше ніж 10% акцій,  збільшився з 193112
(13,5764%) до 682600 простих іменних акцій (47,9893). Пакет акцій фізичної
особи 2, яка володіла більше ніж 10% акцій, зменшився з 489488 (34,4128%)
до нуля. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління Ніцой Лариса Миколаївна.

ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ   ТОВА-
РИСТВО "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 02773108
3. Місцезнаходження: 04214, Україна,  м. Київ, пр-т Оболонський,

буд.52
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 413-68-82; 451-41-22 
5. Електронна поштова адреса: info@budmaterialy.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: budmaterialy.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення. 19 серпня 2016 року на позачергових Загаль-
них зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА
"ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ", було прийняте рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів. Характер правочину:  про-
дати Об'єкт нерухомого майна - цілісний майновий комплекс орендного
підприємства фірмового магазину "Будматеріали", що знаходиться за ад-
ресою: м. Київ, просп. Оболонський, 52. Ринкова вартість предмету пра-
вочину - 721 247 (сімсот двадцять одна тисяча двісті сорок сім) гривень.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом
на 15.08.2016 року - 1 801 шт. Кількість акцій, що зареєстровані для учас-
ті у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕР-
НОГО   ТОВАРИСТВА "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" - 1 801 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" "ЗА" прийняття рішення - 1 801 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" "ПРОТИ" прийняття рішення - 0
(нуль) шт.

19 серпня 2016 року на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІРМОВИЙ МАГА-
ЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ", було прийняте рішення про попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш
як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характе-
ру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Цим рішенням встановлено граничну сукупну вартість правочинів сумі
1 219 000 (один мільйон двісті дев'ятнадцять тисяч) гривень. Вартість ак-
тивів емітента а даними останньої річної фінансової звітності складає 4
876 000 (чотири мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч) гривень. Загаль-
на кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на
15.08.2016 року -1 801  шт. Кількість акцій, що зареєстровані для участі у
позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНО-
ГО   ТОВАРИСТВА "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ"-1 801 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" "ЗА" прийняття рішення -1 801 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" "ПРОТИ" прийняття рішення - 0
(нуль) шт.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Директор Вакунов Гліб Глібович 19.08.2016 р.

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

(044) 4983815



№161, 25 серпня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ"; 2. Код за ЄДРПОУ
емітента: 35114511; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 4.
Міжміський код, телефон та факс: (056)788-77-21; 5.Електронна поштова
адреса: inbox@bst.dp.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації:
www.bst.dp.ua;  7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 22.08.2016 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради (Протокол б/н вiд 22.08.2016р.) та Наказу 15-К від 22.08.2016 р. об-
рано  на ту саму посаду (переобрання, подовження терміну повноважень)
Директора  ПрАТ "БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ" Зачосу Катерину Юхимівну (не на-
дано згоди на розкриття паспортних даних) строком до 30.04.2017 р. Не
володiє акцiями емітента. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх
п'яти років: бухгалтер, генеральний директор, директор.

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 - Директор  ПрАТ "БІЗ-
НЕС-СТРАТЕГІЯ" Зачоса Катерина Юхимівна 22.08.2016 р.                    

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента
ПрАТ "КІРОВОГРАДРИБГОСП"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кiро-
воградське обласне об'єднання сiльськогосподарського рибного госпо-
дарства "Кiровоградрибгосп". Код за ЄДРПОУ: 00476694. Місцезнаходжен-
ня: 27620, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Аджамка, вул.Ра-
дянська,64. Міжміський код, телефон та факс: 0522-31-14-53. Електронна
поштова адреса емітента: kdrybgosp@emitent.net.ua. Адреса сторінки в
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкрит-
тя інформації: 00476694.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням загальних зборів акціонерів від
20.08.2016 року в зв'язку з переобранням правління, звільнено: виконуюча
обов'язки Голови правління Ніцой Лариса Миколаївна (ЕА 657043 Кiровсь-
ким РВ УМВС України в Кiровоградськiй області 13.08.1999); розмір пакета
акцій: 375 грн., 0,1055%. На посаді перебувала з 12.10.2011р. по 20.08.2016
р. Член правління Єфременко Леонід Миколайович (ЕА 599182 Голованівс-
ьким РВ УМВС України в Кіровоградській області 01.03.1999); розмір паке-
та акцій: 0 грн., 0%. На посаді перебував з 12.07.2011р. по 20.08.2016р.
Член правління Сорокун Іван Григорович (ЕА 587132 Олександрійським МВ
УМВС України в Кіровоградській області 11.12.1998); розмір пакета акцій: 0
грн., 0%. На посаді перебував з 12.07.2011р. по 20.08.2016р. Обрано: Голо-
ва правління Ніцой Лариса Миколаївна (ЕА 657043 Кiровським РВ УМВС
України в Кiровоградськiй області 13.08.1999); розмір пакета акцій: 375 грн.,
0,1055%. Протягом останніх 5 років займала посади: в.о.голови правління
ПрАТ "Кіровоградрибгосп". На посаду обрана терміном на 5 років. Член
правління Єфременко Леонід Миколайович (ЕА 599182 Голованівським РВ
УМВС України в Кіровоградській області 01.03.1999); розмір пакета акцій: 0
грн., 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник голови
правління ПрАТ "Кіровоградрибгосп". На посаду обраний терміном на 5 ро-
ків. Член правління Сорокун Іван Григорович (ЕА 587132 Олександрійським
МВ УМВС України в Кіровоградській області 11.12.1998); розмір пакета ак-
цій: 0 грн., 0%. Протягом останніх 5 років займав інші посади: заступник го-
лови правління ПрАТ "Кіровоградрибгосп". На посаду обраний терміном на
5 років. Непогашені судимості за посадові та корисливі злочини посадові
особи не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління Ніцой Лариса Миколаївна.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПрАТ "КІРОВОГРАДРИБГОСП"

Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство "Кiро-
воградське обласне об'єднання сiльськогосподарського рибного господарс-
тва "Кiровоградрибгосп". Код за ЄДРПОУ: 00476694. Місцезнаходження:
27620, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Аджамка, вул. Радянсь-
ка,64. Міжміський код, телефон та факс: 0522-31-14-53. Електронна пошто-
ва адреса емітента: kdrybgosp@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформа-
ції: 00476694.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
Текст повідомлення: 20.08.2016 року ПрАТ "Кiровоградрибгосп" з інформа-
ції, отриманої від депозитарія, стало відомо наступне: Пакет акцій фізичної
особи 1, яка володіла більше ніж 10% акцій,  збільшився з 193112
(13,5764%) до 682600 простих іменних акцій (47,9893). Пакет акцій фізичної
особи 2, яка володіла більше ніж 10% акцій, зменшився з 489488 (34,4128%)
до нуля. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством України Голова правління Ніцой Лариса Миколаївна.

ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ   ТОВАРИСТВО "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ  АКЦІОНЕРНЕ   ТОВА-
РИСТВО "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ"

2. Код за ЄДРПОУ: 02773108
3. Місцезнаходження: 04214, Україна,  м. Київ, пр-т Оболонський,

буд.52
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 413-68-82; 451-41-22 
5. Електронна поштова адреса: info@budmaterialy.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: budmaterialy.kiev.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів, відомості про прийняття рі-
шення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення. 19 серпня 2016 року на позачергових Загаль-
них зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА
"ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ", було прийняте рішення про на-
дання згоди на вчинення значних правочинів. Характер правочину:  про-
дати Об'єкт нерухомого майна - цілісний майновий комплекс орендного
підприємства фірмового магазину "Будматеріали", що знаходиться за ад-
ресою: м. Київ, просп. Оболонський, 52. Ринкова вартість предмету пра-
вочину - 721 247 (сімсот двадцять одна тисяча двісті сорок сім) гривень.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом
на 15.08.2016 року - 1 801 шт. Кількість акцій, що зареєстровані для учас-
ті у позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕР-
НОГО   ТОВАРИСТВА "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" - 1 801 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" "ЗА" прийняття рішення - 1 801 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" "ПРОТИ" прийняття рішення - 0
(нуль) шт.

19 серпня 2016 року на позачергових Загальних зборах акціонерів
ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІРМОВИЙ МАГА-
ЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ", було прийняте рішення про попереднє схвалення
значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш
як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характе-
ру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Цим рішенням встановлено граничну сукупну вартість правочинів сумі
1 219 000 (один мільйон двісті дев'ятнадцять тисяч) гривень. Вартість ак-
тивів емітента а даними останньої річної фінансової звітності складає 4
876 000 (чотири мільйони вісімсот сімдесят шість тисяч) гривень. Загаль-
на кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на
15.08.2016 року -1 801  шт. Кількість акцій, що зареєстровані для участі у
позачергових Загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНО-
ГО   ТОВАРИСТВА "ФІРМОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ"-1 801 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" "ЗА" прийняття рішення -1 801 шт.
Кількість голосуючих акцій, що проголосували на позачергових Загальних
зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО  АКЦІОНЕРНОГО   ТОВАРИСТВА "ФІР-
МОВИЙ МАГАЗИН"БУДМАТЕРІАЛИ" "ПРОТИ" прийняття рішення - 0
(нуль) шт.

III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Директор Вакунов Гліб Глібович 19.08.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПубЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТО-
ВарисТВО "ПОЛОГIВсЬ-
Кий ОЛIйНОЕКсТраКцIй-
Ний ЗаВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00384147
3. Місцезнаходження 70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, 

м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Міжміський код, телефон та факс 06165, 2-37-22 2-30-21
5. Електронна поштова адреса l.hizhnya@mezpology.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://mezpology.zp.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Згiдно реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» 

станом на 16.08.2016 р., отриманого 22.08.2016 р. вiд ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України», у акцiонера von Sass AG (мiсцезнаходження: 
Швейцарiя, Baarerstrasse - 137, Zug, 6302 iдентифiкацiйний код з торговель-
ного реєстру: CH-170.3.009.456-0) розмiр частки в загальнiй кiлькостi акцiй 
складає: 93,3886% (попереднi данi 93,3886%), а в загальнiй кiлькостi голосу-
ючих акцiй складає: 97,2485% (попереднi данi 97,2498%). Розмiр пакета акцiй 
не змiнювався, змiна частки акцiонера в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
вiдбулася за рахунок змiни загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

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 Закарлюка Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.08.22
(дата)

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне 

товариство комерцiйний 
банк «ЄВРОБАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ 33305163
3. Місцезнаходження 01032 м. Київ бульвар 

Тараса Шевченка 35
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-44-21 

(044) 220-11-89
5. Електронна поштова 
адреса

i.osadcha@eurobank-ua.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.eurobank-ua.
com/o-evrobanke/raskryitie-
informaczii

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
22 cерпня 2016 року наказом Тимчасової адмiнiстрацiї (Наказ № 

335-ОС вiд 22.08.2016 року) звiльненно з посади Начальника 
Управлiння фiнансового монiторингу, Члена Правлiння Похилюк Оле-
ну Вiкторiвну (паспорт серiї ЕА № 045228 виданий Ленiнським РВУМВС 
України в Кiровоградськiй областi 11 червня 1996 р.) у зв'язку iз скоро-
ченням штату працiвникiв вiдповiдно до п.1 ст.40 КЗпП України.

Похилюк Олена Вiкторiвна вiдповiдала за дотримання вимог чин-
ного законодавства та проведення заходiв щодо запобiгання легалiзацiї 
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або 
фiнансуванню тероризму. Повноваження та обов`язки члена Правлiння 
передбаченi в статутi Банку та в положеннi про Правлiння банку.

Посадова особа перебувала на посадi з 11.02.2016 р. по 25.08.2016 р. 

Часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Замiсть звiльненої особи на посаду Начальника Управлiння 
фiнансового монiторингу, Члена Правлiння ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 
нiкого не призначено.

22 cерпня 2016 року наказом Тимчасової адмiнiстрацiї (Наказ  
№ 335-ОС вiд 22.08.2016 року) звiльненно з посади Головного бухгал-
тера, Члена Правлiння Семенюк Тетяну Валерiївну (паспорт серiя СН 
676234 вiд 20.01.1998 виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi) у зв'язку iз скороченням штату працiвникiв вiдповiдно до 
п.1 ст.40 КЗпП України.

Семенюк Тетяна Валерiївна вiдповiдала за органiзацiю та контроль 
своєчасного, повного, достовiрного вiдображення операцiй у бухгал-
терському, податковому облiку Банку. Дотримання єдиних 
методологiчних засад облiку вiдповiдно до нормативних вимог НБУ. 
Повноваження та обов`язки члена Правлiння передбаченi в статутi 
Банку та в положеннi про Правлiння банку. Посадова особа перебува-
ла на посадi з 19.02.2010 р. по 25.08.2016 р.

Часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє, не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Замiсть звiльненої особи на посаду Головного бухгалтера, Члена 
Правлiння ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нiкого не призначено.

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 Кононець Вадим Валерiйович
Уповноважена особа 
Фонду гарантування 
вкладiв фiзичних осiб на 
здiйснення лiквiдацiї

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2016.08.23
(дата)

ПубЛIчНЕ аКцIОНЕрНЕ ТОВарисТВО 
КОМЕрцIйНий баНК «ЄВрОбаНК»

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПриВаТНЕ аКцIОНЕрНЕ 
ТОВарисТВО «бЕТОНМаШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00240052
3. Місцезнаходження: 84105, Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Соло дi-

лова, б. 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0626 63-55-15 06262 3-83-71
5. Електронна поштова адреса: urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://betonmash.com/download?language=uk
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

22.08.2016 року Наглядова рада приватного акцiонерного товари-
ства «БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 52) про надання 
згоди на вчинення Товариством значного правочину (далi – правочин). 
Предметом правочину є постачання Товариством обладнання на суму 
43680,00 грн. згiдно проекту специфiкацiї № 18 до договору поставки 
№ 393-34/14-9572 вiд 07.02.2014 р., та збiльшення суми договору до  
8 860 988,40 грн.

Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства, складає 8 860 988,40 грн.

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi складає 65 700 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) 13,49 %.

Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину 
не передбаченi законодавством, вiдповiдно до статуту ПрАТ «Бетонмаш» 
вiдсутнi.

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор флерко Максим Миколайович, 23.08.2016 р.
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За минулий тиждень НКцПфр  
зафіксувала 15 фактів правопорушень  

на ринку цінних паперів
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) традиційно повідомляє про результати 
своєї роботи у напрямі правозастосування на ринку цін-
них паперів.

З 15 по 19 серпня 2016 року внаслідок розгляду справ 
уповноваженими особами Центрального апарату Комісії 
(без урахування територіальних органів регулятора) 
було винесено 15 постанов про накладення санкцій за 
правопорушення.

Комісією виявлені такі правопорушення в діях профе-
сійних учасників фондового ринку, емітентів, юридичних 
та фізичних осіб:

- подання недостовірної інформації до Комісії – 2;
- повторне неподання інформації до Комісії – 1;
- розміщення недостовірної інформації у загальнодос-

тупній інформаційній базі даних Комісії -3;
- порушення вимог законодавства щодо цінних папе-

рів – 6;
- несвоєчасне виконання розпорядження щодо усу-

нення порушень законодавства на ринку цінних папе-
рів – 1;

- невиконання розпорядження про усунення порушень 
ліцензійних умов – 1;

- призначення керівником особи, яка не відповідає ви-
могам, встановленим для керівника ліцензіата – 1.

З початку поточного року, станом на 19.08.2016 року 
(за даними лише Центрального апарату НКЦПФР):

- розглянуто справ про правопорушення на ринку цін-
них паперів – 474;

- накладено фінансових санкцій за правопорушення на 
ринку цінних паперів – 371 на загальну суму 5 071 207 грн;

- винесено попереджень – 67;
- зупинено дію ліцензії – 2;
- анульовано ліцензій – 20;
- сплачено штрафів – 125 на загальну суму 552 980 грн;
- закрито справ про правопорушення на ринку цінних 

паперів – 14;
- винесено розпоряджень про усунення порушень за-

конодавства про цінні папери – 230.
Нагадаємо, що з інформацією щодо розгляду справ 

про правопорушення на ринку цінних паперів можна 
ознайомитись на офіційному сайті Комісії у розділі «Пра-
возастосування на ринку ЦП» http://nssmc.gov.ua/
activities/enforcement.

рынок акций украины начал торговую 
неделю снижением

Украинские биржевые индексы завершили торги в по-
недельник снижением: индикатор «Украинской биржи» 
(УБ) просел на 0,81% - до 693,53 пункта, индекс ПФТС – 
на 0,41%, до 221,31 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,8 млн грн и почти весь 
был сгенерирован сделками с акциями.

Торговый оборот на ПФТС составил 462,7 млн грн, в 
том числе акциями – 0,32 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «красной 
зоне». Тройку лидеров снижения составили бумаги «Укр-

нафты» (-1,83%), «Донбассэнерго» (-1,32%) и «Мотор 
Сичи» (-0,78%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(-2,75%) и «Центрэнерго» (-0,24%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine 
в понедельник к 16:15 кв повысился на 1,06% - до 
496,95 пункта при объеме торгов почти 4 млн злотых 
(26,4 млн грн).

В «индексной корзине» в росте лидировали бумаги 
KSG Agro (+22,09%), «Агротона» (+9,13%) и «Милкилен-
да» (+7,89%).

Дешевели только акции агрохолдинга ИМК (-0,96%).

фондовые индексы украины во вторник 
утром замедлили снижение

Украинский рынок акций во вторник утром замедлил 
снижение: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв 
просел на 0,04% - до 693,28 пункта, индекс ПФТС – на 
0,08%, до 221,14 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги 
«Центрэнерго» (-0,8%), «Донбассэнерго» (-0,08%) и 
«Мотор Сичи» (+0,91%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-0,61%) и «Мотор Сичи» (-0,28%).

Аналитики инвесткомпании «Навигатор-Инвест» не 
исключают попытки трейдеров после полудня сменить 
динамику рынка на восходящую с боковой.

«Во второй половине дня, если удастся преодолеть 
уровень 705 пунктов по индексу УБ, то появится шанс 
завершить торговую сессию возле отметки 710 пунктов», 
- сказали они в утреннем комментарии.

В то же время аналитик инвесткомпании «Свит Ин-
вест» Сергей Гончаренко полагает, что причин для воз-
обновления активного роста, как и для усиления распро-
даж, на рынке нет. Вполне вероятно, что «боковая» 
динамика установилась на рынке до конца лета, считает 
эксперт.

Нацкомфинуслуг исключила усК «Гарант-
авто» из реестра финучреждений, 

аннулировала свидетельство о 
регистрации

Национальная комиссия по регулированию рынков 
финансовых услуг (Нацкомифнуслуг) 18 августа исклю-
чила ПАО «Украинская страховая компания «Гарант-
Авто» (Киев) из Государственного реестра финансовых 
учреждений и аннулировала свидетельство о регистра-
ции, сообщается на сайте регулятора.

Как сообщалось, Нацкомфинуслуг 28 мая 2015 года 
аннулировал лицензии, выданные УСК «Гарант-Авто».

Нацкомфинуслуг 29 февраля 2016 года года до-
срочно прекратила деятельность временной админи-
страции в «Гарант-Авто» и отстранила от исполнения 
обязанностей временного администратора Михаила 
Каштана в связи с тем, что он является кредитором 
СК. Регулятор также направил письмо в Моторное 
(транспортное) страховое бюро Украины с предложе-
нием инициировать банкротство страховщика, что 
Бюро и сделало, направив иск в Хозяйственный суд 
Киева.
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СК «Гарант-Авто» основана в 1992 году, специализи-
ровалась на рисковом страховании. Компания была 
представлена во всех регионах Украины. Имела 25 ли-
цензий на 15 видов добровольного и 10 видов обяза-
тельного страхования.

Падение цен на нефть продолжается,  
Brent торгуется ниже $49

Нефть, цены на которую упали накануне более чем на 
3%, продолжает дешеветь во вторник на фоне все новых 
сигналов, свидетельствующих о сохранении избытка 
предложения на рынке.

Аналитики Goldman Sachs считают, что 20%-ный взлет 
цен в августе был чрезмерным и не отражает реального 
баланса спроса и предложения.

По мнению аналитиков банка, драйвером роста стало 
не изменение фундаментальных факторов, а сообще-
ния о возможности принятия нефтедобывающими стра-
нами решения о замораживании добычи, а также осла-
бление доллара. В то же время даже в случае принятия 
такого решения производство останется на рекордных 
отметках, и это мало повлияет на изменение баланса 
спроса и предложения. Более того, в Goldman не очень 
высоко оценивают и саму вероятность принятия страна-
ми ОПЕК и Россией решения о заморозке добычи, учи-
тывая сохраняющиеся между странами разногласия. На 
этом фоне цены на американскую нефть WTI могут со-
храниться в диапазоне $45-50 вплоть до следующего 
лета.

В Нигерии обсуждается возможность перемирия с по-
встанцами, что может снизить риски для производите-
лей нефти в дельте Нигера.

Ирак сообщил о намерении увеличить экспорт нефти 
на 5% в ближайшие дни, что станет результатом согла-
шения о возобновлении поставок сырья с месторожде-
ний в районе Киркука.

Котировки октябрьских фьючерсов на марку Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 07:55 МСК снизились на 
1% - до $48,64 за баррель.

Контракты на марку WTI на сентябрь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 
этому времени подешевели на 1,3% - до $46,78 за 
баррель.

Курс доллара сШа к евро опускается во 
вторник в ожидании симпозиума фрс

Курс доллара США к евро опускается во вторник по-
сле подъема по итогам двух предыдущих сессий, трей-
деры занимают осторожную позицию в ожидании новых 
сигналов от Федеральной резервной системы (ФРС).

Внимание рынка на этой неделе направлено на еже-
годный симпозиум Федрезерва в Джексон-Хоуле. Глава 
ФРС Джанет Йеллен выступит на симпозиуме в пятницу, 
26 августа, пишет MarketWatch.

В ходе своего выступления Дж.Йеллен может дать по-
нять, что американский ЦБ готов поднять базовую про-
центную ставку уже на сентябрьском заседании, отмеча-
ют эксперты.

Однако некоторые аналитики скептически оценивают 
возможность подъема ставки Федрезервом в ближай-
шее время.

По словам фондового стратега JPMorgan Мислава 
Матейки, ФРС вряд ли изменит кредитно-денежную по-
литику до ноябрьских президентских выборов в США. 
Это мнение поддерживают и другие экономисты, отме-
чая, что центробанк не станет создавать нервозность в 
условиях политической неопределенности.

Инвесторы ждут сигналов о том, является ли американ-
ская экономика достаточно сильной, чтобы позволить Фе-
дрезерву поднять ставку в сентябре или в следующие ме-
сяцы. Любое решение ФРС скажется на динамике доллара 
США, что определит изменение курсов азиатских валют.

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной 
ставки указывают на 18%-ную вероятность ее подъема в 
сентябре и 43,1%-ную вероятность декабрьского повы-
шения, свидетельствуют данные CME Group.

Курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов до 
$1,1338 по сравнению с $1,1320 на закрытие предыду-
щей сессии.

Стоимость американской валюты относительно иены 
опустилась до 100,11 иены против 100,33 иены накануне.

Пара евро/иена торгуется на уровне 113,5 иены по срав-
нению со 113,57 иены по итогам торгов в понедельник.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
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ГОСПОДАРСТВА «КІРОВОГРАДРИБГОСП»

8

16. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЄВРОБАНК» 9
17. ПРАТ НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД 

«ДНІПРО»
7

18. ПРАТ ОВРУЦЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ПЕРЕСУВНА 
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №8

4

19. ПАТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 3
20. ПАТ ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ 

КОМБІНАТ
5

21. ПАТ ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
ЗАВОД

9

22. ПРАТ СВІТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 6
23. ПАТ УКРНДІПРОДМАШ 6
24. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТРІЙКА ІНВЕСТ» 7
25. ПРАТ ФІНАНСОВИЙ СТАНДАРТ 7
26. ПАТ ФІРМОВИЙ МАГАЗИН 

«БУДМАТЕРІАЛИ»
8
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Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

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

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 380,84 грн 
На рік — 4570,08 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

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 комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16171
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
23.08.2016 р. 

Для передплатників діє знижка 10% на всі публікації


