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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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі пункту 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за № 171/24948, та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Тріумф», 07455, 
Київська обл., Броварський р-н, с. Княжичі, вул. Стог-
нія, 39, код за ЄДРПОУ: 31829270, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв`язку з погашенням обліга-
цій, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «А» 
тов «тріумф». Свідоцтво про реєстрацію випуску облі-
гацій серії «А» ТОВ «Тріумф» від 30.08.2011 року 
№ 121/2/11, видане 30.03.2012 року Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 225-Кф-С-о від 8 грудня 2015 року.

*   *   *
Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку, директор департаменту кор-
поративного управління та корпоративних фінансів Па-

паіка Алла Вікторівна, на підставі підпункту 2) пункту 2 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014р. за №171/24948 та відповід-
но до документів, наданих Публічним акціонерним това-
риством «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ: 23494714, 
01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, на реєстрацію звіту 
про результати розміщення облігацій (серія N), скасова-
но реєстрацію випуску облігацій (серія N) публічного 
акціонерного товариства «алЬфа-БанК». Тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія N) Пу-
блічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» від 
10  жовтня 2014 року №143/2/2014-Т, видане Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 222-Кф-Ст-о від 7 груд-
ня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 2) пункту 2 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
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юстиції України 28.01.2014р. за № 171/24948, та відпо-
відно до документів, наданих Публічним акціонерним то-
вариством «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ: 23494714, 
01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, на реєстрацію звіту 
про результати розміщення облігацій (серія О), скасова-
но реєстрацію випуску облігацій (серія О) публічного 
акціонерного товариства «алЬфа-БанК». Тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія О) Пу-
блічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» від 
10  жовтня 2014 року №144/2/2014-Т, видане Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 223-Кф-Ст-о від 7 груд-
ня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 2) пункту 2 
глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 27.12.2013р. № 2998, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.01.2014р. за № 171/24948, та відпо-
відно до документів, наданих Публічним акціонерним то-
вариством «АЛЬФА-БАНК», код за ЄДРПОУ: 23494714, 
01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, на реєстрацію звіту 
про результати розміщення облігацій (серія Р), скасова-
но реєстрацію випуску облігацій (серія Р) публічного 
акціонерного товариства «алЬфа-БанК». Тимчасове 
свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій (серія Р) Пу-
блічного акціонерного товариства «АЛЬФА-БАНК» від 
10 жовтня 2014 року №145/2/2014-Т, видане Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 224-Кф-Ст-о від 7 груд-
ня 2015 року.

08.12.2015 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акціонерне товариство «Сільгоспремтехніка» повідомляє 
про скликання загальних зборів акціонерів товариства, які призначені на 
15 січня 2016 року об 11 годині за адресою дальницька дорога, буд. 4 
смт. овідіополь, одеська обл.

порядок денний:
1. Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Про ліквідацію приватного акціонерного товариства «Сільгоспрем-

техніка».
3. Про внесення змін до статуту товариства шляхом викладення в но-

вій редакції.

4. Про припинення дії договору за № Е-3599 від 4.05.2011 року.
5. Про скасування Свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів 

№27/15/1/11 від 4.05.2011 року.
Реєстрація учасників зборів відбудеться 15.01.2016 року із 9.30 годи-

ни до 10.45 годин за місцем проведення зборів за пред’явленням доку-
мента, який посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитися із матеріалами, пов’язаними з поряд-
ком денним за місцезнаходженням товариства смт. Овідіополь, Даль-
ницька дорога № 4 щоденно з 10.00 г.

Голова правління прат «Сільгоспремтехніка»  м.а. айріян

приватне аКцІонерне товариСтво «СІлЬГоСпремтехнІКа»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство "Керамiка"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

30592304

3. Місцезнаходження емітента 62433 Харкiвська обл., 
м. Люботин вул. Челюскiна, 180

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(057)76-808-76 (057)760-16-84

5. Електронна поштова адреса емітента mail@nr-avers.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації 

http://zao-keramika.com.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Директор Коломiйцева Альона Вiкторiвна (паспорт: 
серiя МН номер 948386 виданий Куп'янським МВГУ УМВСУ в 
Харкiвськiй обл., 11.12.2007р.) припинено повноваження 04.12.2015р. 
рiшенням позачергових загальних зборiв (Протокол № б/н вiд 04.12.2015р.) 
у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням з 11.12.2015 року. Часткою в 
статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 24.07.2012 року. 

Посадова особа Директор Тарусiна Iрина Романівна (паспорт: серiя МН 
номер 669398 виданий Орджонiкiдзевським РВ ХМУ УМВС України в 
Харкiвськiй областi, 20.02.2004р.) обрано на посаду 04.12.2015р. рiшенням 
позачергових загальних зборiв (Протокол № б/н вiд 04.12.2015р.) термiном 
на 5 рокiв з 14.12.2015р. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом 
останнiх п'яти рокiв обiймала посади: ФОП Тарусiна, директор 
ТОВ «ЛIК2014», директор ПП «Дi Олi».

директор ____________ Коломiйцева альона вiкторiвна

приватне аКцiонерне товариСтво “КерамiКа”

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: пуБлІчне аКцІонерне 
товариСтво «КомерцІйний БанК «центр»;

2. Код за ЄДРПОУ:37119553;
3. Місцезнаходження: 03039, м. Київ, проспект науки 54 Б;
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)393-74-00 (044)393-74-06;
5. Електронна поштова адреса: ctr@emitent.net.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.bankcenter.com.ua;
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ii. текст повідомлення 

Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КБ «Центр» № 63 від 
04.12.2015р. прийнято рішення переобрати Маломужа Сергія Володими-
ровича (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних ) Головою 
Правління ПАТ КБ «Центр» строком на 4 місяці. Особа не володіє часткою 
в статутному капіталі емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: Голова Правління ПАТ КБ «Центр». Акціями емітента не воло-
діє.

iii. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління С.в. маломуж
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Шановний аКцІонер
вІдКрите аКцІонерне товариСтво 

«транСпортниК»,
ідентифікаційний код -00414440, яке знаходиться за адресою: 

85784, Донецька область, Волноваський район, с. Привільне, 
вул. Центральна,2 (вул.Леніна)(надалі Товариство, ВАТ) інформує 
про проведення Загальних зборів акціонерів (надалі Збори).

Дата та час проведення Зборів: 29 січня 2016 року об 11.00 го-
дині

Місце проведення Зборів: 85784, донецька область, волно-
васький район, с. привільне, вул. центральна,1, сільський буди-
нок культури.

Час початку реєстрації учасників зборів: 29 січня 2016 року о 9.00
Час закінчення реєстрації учасників Зборів : 29 січня 2016 року о 

10.45
Місце реєстрації учасників Зборів: 85784, Донецька область ,Вол-

новаський район,с. Привільне, вул. Центральна,1, (вул.Леніна) сіль-
ський будинок культури.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах 29 січня 2016 року.

порядок денний:
1. Про обрання Голови та Секретаря Зборів.
2. Затвердження ліквідного балансу ВАТ «транспортник».
3. Внесення змін до ліквідаційної комісії ВАТ «Транспортник».

Реєстрація учасників Загальних зборів відбудеться в день прове-
дення зборів на підставі документів,що посвідчує особу. Крім того, 
представник акціонера має мати довіреність або інший документ, що 
підтверджує його повноваження, оформлені відповідно до чинного 
законодавства України.

З матеріалами з питань порядку денного Загальних зборів акціо-
нерів можна ознайомитися у робочі дні за адресою: 85784, донецька 
область, Волноваський район, с. Привільне, вул. Молодіжна,10.

телефон для довідок: 0676292892
Голова ліквідаційної комісії  а.Є. алпєєв

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне това-

риСтво «ренеСанС Життя» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33948564 
3. Місцезнаходження емітента: 04112, м. Київ, вул. ризька, буд. 8-а
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (044) 5377522, 

факс (044) 5810955 
5. Електронна поштова адреса емітента: gan@renlife.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.renlife.com.ua
7. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емі-

тента. 
2. текст повідомлення 

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РЕНЕ-

САНС ЖИТТЯ» (на підставі протоколу №3 від 07.12.2015 року) у 
зв’язку зі спливом терміну повноважень було переобрано Голову На-
глядової Ради Товариства Бориса Йордана (згода на розкриття пас-
портних даних відсутня, часткою у статутному капіталі ПрАТ «РЕНЕ-
САНС ЖИТТЯ» через пряму участь не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має) терміном на три роки з 
07.12.2015р. Останні п’ять років займав посаду Голови Наглядової 
Ради ПрАТ «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ». 

3. підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

2. Найменування посади 
Голова правління ____________________  Будовська І.м.

08.12.2015 року

приватне аКцІонерне товариСтво «ренеСанС Життя»

Кредитні рейтинги, визначені або оновлені 
тов «Кредит-рейтинг» у листопаді 2015 р.

найменування Серія 
боргового 
інструмен-

ту

дата 
визначен-

ня/
оновлення 

рейтинг/прогноз

АС-МВК, ТОВ A, D-G 10.11.2015 uaB/Стабільний
БАСТМА, ТОВ МП, БФ С 10.11.2015 uaB-/Стабільний
БІОКОН, ТОВ , ХФК A 10.11.2015 uaBBB/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ A-C, H-J, 

T,U
10.11.2015 uaBBB/Стабільний

Будспецсервіс, ТОВ CC-KK 10.11.2015 uaBBB/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ D-G 10.11.2015 uaB-/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ K-V, W 10.11.2015 uaBBB/Стабільний
Будспецсервіс, ТОВ LL-VV 10.11.2015 uaBBB/Стабільний
ЕЛЕКТРОВАЖМАШ, ДП , 
ЗАВОД 

- 19.11.2015 uaA/Стабільний

ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ, ПАТ A 17.11.2015 Призупинено
ІНВЕСТ-БУДРЕСУРС, ТОВ А, В 10.11.2015 uaBB/Стабільний
ІНТЕГРУМ ВЕНЧУРС, ПАТ , 
ЗНВКІФ 

- 17.11.2015 uaBBB-/В розвитку

Міськбудінвест, ТОВ , БК F 10.11.2015 Призупинено
Міханікі Україна, ППзІІ А 17.11.2015 uaCCC/Стабільний
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1, АТ C4 17.11.2015 uaBB/Стабільний
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1, АТ G5-J5 17.11.2015 uaB+/Стабільний
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1, АТ K5-P5 17.11.2015 uaB+/Стабільний
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1, АТ Q5-U5 17.11.2015 uaBB/Стабільний
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1, АТ К2 17.11.2015 uaBB/Стабільний
ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1, АТ С5-F5 17.11.2015 uaB+/Стабільний
ТРІЙКА КАПІТАЛ, ТОВ , ФК A 17.11.2015 Призупинено
УКРГАЗ, ТОВ А, В, C-G 17.11.2015 uaCCC/Стабільний
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ, ПАТ - 23.11.2015 uaA-/Стабільний
КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ, ПАТ E, F 23.11.2015 uaA-/Стабільний

тов «Кредит-рейтинГ»

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво 
«Завод «точмаШ»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство 

«Завод «ТОЧМАШ»
1.2. Організаційно-правова форма:  Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19277566
1.4. Місцезнаходження емітента:   08401, м. Переяслав-Хмельницький, 

вул. Петропавловська, 34
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента:  (04567) 5-38-93; факс: 

(04567) 5-38-87 
1.6. Електронна поштова адреса: ohtina@tehnoprom.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://www.tochmash.com.ua.
1.8. Вид інформації:  Відомості про зміну складу посадових осіб емі-

тента. 
2. текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ «Завод «ТОЧМАШ» 07.12.2015 р. прийняті на-
ступні рішення про зміну складу посадових осіб емітента: 

 припинено повноваження: Григор’єва Марка Володимировича, на 
посаді заступника Голови Правління, у зв’язку з переведенням на іншу 
посаду. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Особі не 
належать акції Товариства. Перебував на посаді з 22.04.2015 р. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

призначено: Колівошко Валерія Івановича, на посаду заступника Го-
лови Правління, строком на три роки. Особу призначено в зв'язку з  при-
пиненням повноважень попередньої посадової особи. Особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Протягом останніх п’яти років зай-
мався підприємницькою діяльністю. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Особі не належать акції Товариства. 

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Голова правління                 в.І. артазей  08.12.2015 р.
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повІдомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «IНВЕСТИЦIЇ В УКРАЇНУ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33548792
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Подiльський р-н, м.Київ, 

вул. БОРИЧIВ ТIК, буд. 35А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 492-28-97, 
 (044) 492-29-04
5. Електронна поштова адреса: office@investment-into-ukraine.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://33548792.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Припинено повноваження Голови наглядової ради Чернишова 
Сергiя Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
Орган, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: 
вiдсутнiй. Пiдстава для припинення повноважень, якщо повноважен-
ня припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом: смерть 
особи. Посадова особа акцiями у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi: чле-
ном наглядової ради з 22.04.13р., Головою наглядової ради з 
25.04.13р. 

Припинено повноваження члена наглядової ради Чернишова 
Сергiя Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
Орган, який прийняв рiшення про змiну складу посадових осiб: 
вiдсутнiй. Пiдстава для припинення повноважень, якщо повноважен-
ня припиняються без прийняття рiшення вiдповiдним органом: смерть 
особи. Посадова особа акцiями у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi: чле-

ном наглядової ради з 22.04.13р., Головою наглядової ради з 
25.04.13р. 

Обрано Головою наглядової ради Арутюняна Ашота Леоновича (зго-
ди на розкриття паспортних даних не надано). Орган, який прийняв рі-
шення про зміну складу посадових осіб: Наглядова рада. Обґрунтуван-
ня змін у персональному складі посадових осіб: рішення засідання 
наглядової ради від 07.12.2015р. № 07/12-15-1. Дата прийняття рішення: 
07.12.2015р. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Посадова особа акціями у статутному капіталі 
емітента не володіє. Строк, на який обрано особу: з 07.12.2015р. по 
21.04.2016р. включно. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
останніх п’яти років: з 2004 року по 2010 рік — Директор з розвитку Чор-
номорського регіонального відділення в Україні, Білорусії, Молдові, Гру-
зії, Арменії Міжнародного технічного товариства Bureau Veritas (підпри-
ємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Бюро Веритас Украина»); з 
2010 року по грудень 2011 року — Директор з розвитку бізнесу та систем 
якості (Україна, Росія, Казахстан), член ради директорів Credit Collection 
Group (ТОВ «Кредит Колекшин Групп»); з січня 2012 року по жовтень 
2012 року — Керівник департаменту послуг для промисловості і депар-
таменту AUTOMOTIVE незалежної інспекційної компанії SGS (Societe 
Generale de Surveillance S.A.) Іноземного підприємства «СЖС УКРАИ-
НА»; з 22.04.13р. по 21.04.2016р. член наглядової ради ПрАТ «ІНВЕС-
ТИЦІЇ В УКРАЇНУ».

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2. Найменування посади
Генеральний директор

_________ 
(підпис)

а.Ю.Каменівський 
(ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 07 грудня 2015 року

(дата)

приватне аКцiонерне товариСтво
«iнвеСтицiЇ в уКраЇну»

приватне аКцІонерне товариСтво «реЗонанС» (далі Това-
риство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців 19095026, місцезнаходження 
якого: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, для чого у 
відповідності до діючого законодавства повідомляє наступну інформа-
цію:

1). Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 
куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів.

Дата проведення зборів - 19 лютого 2016 року.
Час початку проведення зборів - 11 годин 00 хвилин.
Місце проведення зборів: 50069, місто Кривий ріг, вулиця меркуло-

ва, будинок 13-а, кімната 202.
2). Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах.
Час початку реєстрації - 10 годин 00 хвилин 19 лютого 2016 року.
Час закінчення реєстрації - 10 годин 50 хвилин 19 лютого 2016 року.
Місце проведення реєстрації - 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркуло-

ва, будинок 13-А, кімната 202.
Участь у загальних зборах акціонерів можуть прийняти як акціонери, так 

їх представники. 
Для реєстрації акціонерам Товариства-фізичним особам необхідно 

мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, 
що може ідентифікувати акціонера), представникам акціонерів – належним 
чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу (паспорт 
або інший документ, що може ідентифікувати особу).

3). Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річ-
них загальних зборах – 24 година 00 хвилин 15 лютого 2016 року.

4). Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання голови 
та секретаря загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку голосу-
вання на зборах та регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Звіт Правління ПрАТ «РЕЗОНАНС» про підсумки фінансово-
господарської діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Правління.

3. Звіт та висновки Ревізора ПрАТ «РЕЗОНАНС» за 2015 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

4. Затвердження річного звіту та фінансових результатів ПрАТ «РЕ-
ЗОНАНС» за підсумками фінансово-господарської діяльності за 
2015  рік.

5. Про порядок розподілу прибутку ПрАТ «РЕЗОНАНС» за фінансовими 
результатами 2015 року.

6. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, перед-
бачених законом.

7. Внесення змін до основних видів діяльності Товариства.
8. Внесення змін до Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС». Затвердження змін до 

Статуту ПрАТ «РЕЗОНАНС».
5). Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до чергових річних загальних зборів 
акціонерів:

З проектами документів (матеріалами), що стосуються питань порядку 
денного річних загальних зборів акціонерів (необхідними для прийняття 
рішень по них), акціонери ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або їх представники мо-
жуть ознайомитися до дати проведення річних загальних зборів акціоне-
рів у робочі дні тижня з 10-00 до 16-00 години (обідня перерва з 12-30 год. 
до 13-00 год.) за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, 
будинок 13-А, кімната 202, а також у день проведення річних загальних 
зборів акціонерів під час реєстрації таких учасників ПрАТ «РЕЗОНАНС» 
за адресою: 50069, місто Кривий Ріг, вулиця Меркулова, будинок 13-А, 
кімната 202.

Документи надаються акціонеру ПрАТ «РЕЗОНАНС» та/або його 
представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
отриманого Правлінням ПрАТ «РЕЗОНАНС» не пізніше ніж за п’ять ро-
бочих днів до дати ознайомлення. В день проведення річних загальних 
зборів акціонерів ПрАТ «РЕЗОНАНС» документи надаються учаснику 
зборів для ознайомлення в місці їх проведення без попереднього пись-
мового запиту. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціоне-
рів із документами (матеріалами) – Голова Правління Товариства Во-
линський Георгій Пилипович, який за надходженням запиту визначає 
час і місце ознайомлення.

Довідки за телефонами: (0564) 92-26-48, (0564) 92-26-49.

до уваГи аКцІонерІв

приватноГо аКцІонерноГо товариСтва «реЗонанС»!
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента — приватне аКцiонерне 

товариСтво «уКраЇнСЬКий iнСтитут меБлiв». 
2. Код за ЄДРПОУ — 32344290.
3. Місцезнаходження — 03056 , м. Київ, вул. польова, буд. 21.
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 457-16-98 (044) 457-16-97.
5. Електронна поштова адреса — ukrinstmebli@emitent.net.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.uimebli.com.ua.
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.

припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

ІІ. текст повідомлення
08.12.2015 року загальними зборами акціонерів ПрАТ «Український ін-

ститут меблів» (надалi — Товариство) прийнято рiшення про припинення 
Товариства шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю «Український інститут меблів» (Протокол б/н загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Український інститут меблів» від 08.12.2015 року) з метою 
оптимiзацiї витрат та спрощення ведення господарської дiяльностi. «За» 
проголосували акцiонери, якi володiють 14 998 578 (чотирнадцять мільйонів 
дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сімдесят вісім) голосами, що скла-
дає 100% від загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, присутнiх на загальних 
зборах акціонерів, голосів «проти» немає. Повне найменування юридичної 
особи-правонаступника — Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Український інститут меблів». До правонаступника переходять усе майно, 
усі права, активи та зобов'язання Товариства. Розмір статутного капіталу 
правонаступника становитиме 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів) грн. 
00 коп. Обмін належних акціонерам акцій ПрАТ «Український інститут ме-
блів» на письмові зобов’язання про видачу часток у статутному капіталі То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Український інститут меблів» про-
водиться в два етапи — протягом першого етапу з 09.12.2015 року по 
09.01.2016 року акціонери подають на ім’я голови комісії з припинення зая-
ви про намір обміну акцій емітента на частки юридичної особи — правонас-
тупника. На підставі заяви та в зазначений термін акціонерам видаються 
письмові зобов’язання. У разі неподачі заяви акціонером йому в будь-якому 
разі видаються письмові зобов’язання. Після державної реєстрації юридич-
ної особи — правонаступника, письмові зобов’язання обмінюються на част-
ки в ТОВ «Український інститут меблів». Термін зазначеного обміну не об-
межується. Частки видаються пропорційно належним акціонерам акціям.

ІiІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

2. Голова комісії з припинення  Сагаль Сергій Захарович
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) 
 М.П.  09/12/2015 року
  (дата)

повІдомлення
до відома акціонерів 

прат «уКраЇнСЬКий ІнСтитут меБлІв»
Керуючись ч. 2 ст. 105 Цивільного кодексу України, ПрАТ «Український 

інститут меблів» повідомляє, що 08 грудня 2015 року загальними зборами 
акціонерів прийнято рішення про припинення приватного акціонерного то-
вариства «Український інститут меблів» шляхом перетворення у товари-
ство з обмеженою відповідальністю»Український інститут меблів», а саме:

1. Припинили ПрАТ «Український інститут меблів» (надалі — ПрАТ) 
шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Укра-
їнський інститут меблів» (надалі — ТОВ). 

2. Встановили наступне місцезнаходження ТОВ: м. Київ, вул. Польо-
ва ,21

3. Визначили, що статутний (складений) капітал ТОВ 15 000 000 
(п'ятнадцять мільйонів) грн. 00 коп. 

4. Після затвердження загальними зборами акціонерів передавально-
го акту ПрАТ та завершення перетворення ПрАТ, ТОВ стане правонаступ-
ником щодо усього майна, усіх прав та обов’язків ПрАТ. 

5. Детальний перелік майна, прав та обов’язків, за якими ТОВ висту-
пить правонаступником ПрАТ, визначатиметься у передавальному акті 
ПрАТ, який підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів ПрАТ. 

6. Затвердили Комісію з припинення ПрАТ «Український інститут меб-
лів». 

7. Встановили термін для подання (заявлення) вимог кредиторів 
ПрАТ — два місяці з дня публікації повідомлення про прийняття рішення 
про припинення шляхом перетворення ПрАТ в ТОВ. Голові комісії з при-
пинення ПрАТ вжити усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів 
ПрАТ, а також письмово повідомити їх про перетворення ПрАТ. 

8. Усі вимоги кредиторів до ПрАТ подаються листом на ім’я голови ко-
місії з припинення Товариства. Зазначений лист складається у довільній 
формі (з чітким та вичерпним переліком вимог кредитора і має бути під-
писаний кредитором (його уповноваженою особою) та скріплений печат-
кою (щодо кредиторів-юридичних осіб). До листа необхідно додати копії 
документів, на які кредитор посилається у листі. 

9. Після отримання вимоги кредитора Комісія з припинення ПрАТ, роз-
глядає заявлену вимогу та приймає рішення про задоволення або відхи-
лення зазначеної вимоги. У разі прийняття Комісією з припинення ПрАТ, 
рішення про задоволення вимог кредитора, Голова Комісії з припинення 
ПрАТ, у цьому ж рішенні визначає та доводить до відома такого кредитора 
порядок задоволення його вимог. 

10. Зазначений порядок затверджений та доведений до відома креди-
тора до подання на розгляд загальних зборів акціонерів ПрАТ переда-
вального акту. У разі відхилення вимог кредиторів зазначене рішення Го-
лови Комісії з припинення Товариства може бути оскаржене у судовому 
порядку. 

11. Затвердили умови обміну акцій ПрАТ на частки у статутному капі-
талі ТОВ та про оцінку та викуп акцій акціонерів, які не проголосують за 
прийняття загальними зборами рішення про перетворення і звернуться до 
ПрАТ з письмовою вимогою.

Комісія з припинення прат «український інститут меблів»
телефон для довідок — 457-16-98. 

СпоСтереЖна рада 

пуБлІчноГо аКцІонерноГо 
товариСтва «БанК СІч»

повідомляє, що 22 січня 2016 року о 16 год. 00 хв. за Київським часом 
відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (скорочене найменування — 
ПАТ «БАНК СІЧ», місцезнаходження: 01033, Україна, місто Київ, вулиця Во-
лодимирська, будинок 63) за адресою: 01033, україна, місто Київ, вулиця 
володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната для переговорів 
№25. 

Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) буде здійсню-
ватись з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. у день проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів за місцем їх проведення.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати 
при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів — дові-
реність або інший документ, що підтверджує повноваження представника і 
оформлений відповідно до чинного законодавства України, та документ, 
що посвідчує особу.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах, 18 січня 2016 року.

порядок денний:
1. Обрання Голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
2. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
3. Порядок проведення позачергових Загальних зборів та затвердження 

порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів. 

4. Про припинення повноважень Голови та членів Спостережної ради 
ПАТ «БАНК СІЧ».

5. Про обрання Голови та членів Спостережної ради ПАТ «БАНК СІЧ», 
затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що уклада-
тимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
цивільно-правових договорів з членами Спостережної ради ПАТ «БАНК 
СІЧ».

6. Про припинення повноважень Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
7. Про обрання Ревізійної комісії ПАТ «БАНК СІЧ».
8. Про затвердження внутрішніх нормативних документів «БАНК СІЧ».

Акціонери та їх представники можуть ознайомитися з документами, які 
розроблено відповідно до порядку денного позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «БАНК СІЧ», за місцезнаходженням ПАТ «БАНК СІЧ»: 
01033, Україна, місто Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий по-
верх, кімната 25.

Довідки за телефоном (044) 207-14-70, (044) 207-14-75, відповідальна 
особа — Хомович І.М.

З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загаль-
них зборів акціонерів Банку звертатись за адресою: 01033, Україна, місто 
Київ, вулиця Володимирська, будинок 63, другий поверх, кімната №25.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління
пат «БанК СІч»  в.в.Шульга



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №234, 9 грудня 2015 р. 
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ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 113 від 13 жовтня 2015 року

проСпеКт емІСІЇ ІнвеСтицІйних СертифІКатІв
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІнвеСтицІйний КапІтал — оБлІГацІйний»
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

(надалі — «Проспект»)
(публічне розміщення)

1. характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії управління активами:
Повне найменування: товариСтво З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬ-

нІСтЮ «КомпанІя З управлІння аКтивами «ІнвеСтицІйний КапІ-
тал уКраЇна»;

Скорочене найменування: тов «Куа «ІнвеСтицІйний КапІтал 
уКраЇна» (надалі — «Компанія»). 

1.2. Код за ЄДРПОУ: 34486135.
1.3. Місцезнаходження, номер телефону, факсу: Україна, 01030, м. Київ, 

вул. Богдана Хмельницького, 19-21, телефон/факс (044) 581 08 22.
1.4. Дата державної реєстрації: 27 червня 2006 року.
1.5. Відомості про посадових осіб:

посада прізвище, ім’я, по 
батькові

пряме та/або опосередковане 
володіння часткою в статутному 

капіталі Компанії
(відсотки щодо кожного)

Директор Ведринська Інна 
Володимирівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Головний 
бухгалтер

посада не 
передбачена

-

Голова Ревізійної 
комісії

Камарицький Юрій 
Сергійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Член Ревізійної
комісії

Заболотна Ганна
Сергіївна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Член Ревізійної
комісії

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Голова
Наглядової Ради

Пасенюк Макар
Юрійович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 

22,74%
Член

Наглядової Ради
Стеценко 
Костянтин 
Вікторович

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 

22,74%
Посадова особа 
служби внутріш-

нього аудиту

Кубитович Лілія
Вікторівна

Пряме володіння — 0%
Опосередковане володіння — 0%

Інші посадові 
особи не 

обирались

2. характеристика пайового фонду: 
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування: Закритий недиверсифікований пайовий інвес-

тиційний фонд «ІнвеСтицІйний КапІтал — оБлІГацІйний»;
Скорочене найменування: ЗнпІф «ІнвеСтицІйний КапІтал — оБ-

лІГацІйний» (надалі — «Фонд»).
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
Тип Фонду: закритий.
Вид Фонду: недиверсифікований.
Фонд не є спеціалізованим. Фонд не є кваліфікаційним.
Фонд не належить до біржового або венчурного фонду. 
2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про 

Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 
(далі — ЄДРІСІ): 

Свідоцтво № 00343 від 07 жовтня 2015 року.
2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23200343
2.4. Термін закінчення діяльності Фонду: 07 жовтня 2020 року.
2.5. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів 

Фонду: 
не більше шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сертифі-

катів Фонду.
3. текст регламенту фонду, зареєстрованого національною комісі-

єю з цінних паперів та фондового ринку: 
3.1. Текст Регламенту Фонду, зареєстрованого Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку (надалі — «Комісія»), наводиться в До-
датку № 1, який є невід’ємною частиною цього Проспекту.

4. дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів фонду:
4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне 

розміщення.
4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які 

планується розмістити: 300 000 000,00 (триста мільйонів) гривень.
4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката: 1 000,00 (одна 

тисяча) гривень.
4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів: 300 000 (триста тисяч) штук.
4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску інвестиційних сертифікатів: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифікатів:
До дня, що настає за днем отримання Компанією письмового повідо-

млення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу 
активів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 
за ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з ро-
бочого дня, що настає за днем отримання Компанією письмового повідо-
млення Комісії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу 
активів Фонду, визначається виходячи з розрахункової вартості інвестицій-
ного сертифікату Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається 
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість 
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату прове-
дення розрахунку.

При розміщенні інвестиційних сертифікатів Фонду надбавка не застосо-
вується.

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних сер-
тифікатів: не раніше дати реєстрації випуску в Комісії, присвоєння міжна-
родного ідентифікаційного номера. 

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 07 лип-
ня 2020 року.

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 19-21.

4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифікатів Фонду. 
Власник інвестиційного сертифікату має право:
- право власності учасника на частку активів Фонду відповідно до кіль-

кості інвестиційних сертифікатів, що належать учаснику;
- право відчужувати належні учаснику інвестиційні сертифікати у відпо-

відності до вимог діючого законодавства України;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством та Регламентом Фонду.
5. порядок розміщення інвестиційних сертифікатів фонду, в тому 

числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сертифіка-
тів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких заявок.

5.1. Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розмі-
щення. Публічне розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюєть-
ся серед осіб, коло яких заздалегідь не визначене.

5.2. Розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюються Компа-
нією безпосередньо. 

5.3. Придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на під-
ставі поданої інвестором заявки на придбання інвестиційних сертифікатів 
Фонду, форма яких установлена Комісією. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Компанії. 
У заявці на придбання зазначається сума коштів, на яку придбаваються 

інвестиційні сертифікати Фонду.
Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвесто-

ром, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одно-
го інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження кош-
тів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із 
сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

• залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором 
цінних паперів інституту спільного інвестування;

• залишок коштів сплачується інвестору під час викупу цінних паперів 
інституту спільного інвестування;

• залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отри-
мання залишку — не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

5.4. У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав ви-
значених чинним законодавством.

5.5. Зберігач активів, депозитарій, аудитор (аудиторська фірма) та їх 
пов’язані особи не можуть бути учасниками Фонду, з яким вони уклали до-
говір про обслуговування. 

5.6. Для здійснення операцій з інвестиційними сертифікатами інвестор 
повинен відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача. 

ЗаКритий недиверСифІКований пайовий ІнвеСтицІйний фонд 
«ІнвеСтицІйний КапІтал — оБлІГацІйний» товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ 
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6. порядок оплати інвестиційних сертифікатів фонду.
6.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється ви-

ключно коштами. 
Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, 

зобов'язана оплатити такі інвестиційні сертифікати не пізніше 3 (трьох) робочих 
днів з дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів.

6.2. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на при-
дбання інвестиційних сертифікатів та днем виконання Компанією всіх дій, 
необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сертифікатів 
на користь інвестора, не повинен перевищувати 7 (семи) робочих днів. 

6.3. Оплата інвестиційних сертифікатів Фонду у розстрочку не допускається.
7. Зобов’язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам у разі 

відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії інвести-
ційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску інвестицій-
них сертифікатів таким, що не відбувся та строк повернення коштів.

7.1. У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання Комісі-
єю випуску інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання 
емісії інвестиційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються ін-
весторам у строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством. 

8. порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифікатів 
фонду.

8.1. Протягом 10 (десяти) днів з дати реєстрації проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів Фонду, Компанія зобов’язана розмістити зареєстрова-
ний проспект емісії інвестиційних сертифікатів на власному веб-сайті. 

8.2. Не менш як за 10 (десять) днів до дати початку укладення договорів з 
першими власниками інвестиційних сертифікатів Компанія зобов’язана опу-
блікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у загально-
доступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів зареє-
стрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів у повному обсязі.

8.3. Протягом 10 днів з дня реєстрації змін до проспекту емісії інвести-
ційних сертифікатів Фонду Компанія зобов’язана:

- розмістити зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сер-
тифікатів на власному веб-сайті;

- опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та розмістити у 
загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних папе-
рів зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів.

8.4. Якщо після публічного розміщення інвестиційних сертифікатів Фон-
ду уповноваженим органом Компанії прийнято рішення про приватне роз-
міщення наступної емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, інформація про 
таке рішення доводиться до відома усіх учасників Фонду шляхом надіслан-
ня рекомендованих листів або вручення персонально.

9. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (активів) 
фонду для покриття збитків компанії з управління активами.

9.1. В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законо-
давства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду 
для покриття збитків Компанії.

10. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвести-
ційних сертифікатів фонду.

10.1. Компанія емісію інвестиційних сертифікатів Фонду здійснює вперше.
11. відомості про зберігача 
Повне найменування — Публічне акціонерне товариство «УКРСИБ-

БАНК».
Код за ЄДРПОУ — 09807750.
Місцезнаходження — 61001, м. Харків, пр. Московський, 60.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 

провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, а саме — депозитарної діяльності депозитарної установи, строк 
дії ліцензії з 12.10.2013 року необмежений;

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
провадження професійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності, діяльності із зберігання активів інститутів спільного інвестуван-
ня, строк дії ліцензії з 12.10.2013 р. необмежений.

12. відомості про оцінювача майна
Повне найменування — ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ «КАНЗАС.ЮА»
Код за ЄДРПОУ –38557120.
Місцезнаходження: 04211, м. Київ, вул. Оболонська набережна, буд. 7, 

корп. 2 літера А
строку дії сертифіката суб'єкта оціночної діяльності з 30.09.2014 р. до 

30.09.2017 р.
13. відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю  

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФІНЕКС-АУДИТ».
Код за ЄДРПОУ — 32237449.
Місцезнаходження: 61024, м. Харків, вул. Чайковського, буд.5/7/9, к. 2.
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудитор-

ських фірм та аудиторів: строк дії свідоцтва з 26.12.2002 р. по 27.09.2017 р. 
Свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: строк дії свідоцтва з 
12.03.2013 р. по 27.09.2017 р.

14. відомості про торговця(ів) цінними паперами:
Компанія при здійсненні розміщення та/або дострокового викупу інвести-

ційних сертифікатів послугами торговця цінними паперами не користується. 
директор
тов «Куа «ІнвеСтицІйний КапІтал уКраЇна»
 _____________________  ведринська І.в.
особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в 
тов «Куа «ІнвеСтицІйний КапІтал уКраЇна»
аудиторська компанія 
«аГентСтво фІнанСових КонСулЬтантІв», 
директор  ____________________  мозгова І. Є. 

Додаток № 1 до Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ — ОБЛІГАЦІЙНИЙ»
ЗатвердЖено

Рішенням Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Протокол № 113 від 13 жовтня 2015 року
Голова Загальних зборів

_____________________________
реГламент

Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду
«ІнвеСтицІйний КапІтал — оБлІГацІйний»

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
1. відомості про фонд:
1.1. Повне найменування пайового фонду: Закритий недиверсифіко-

ваний пайовий інвестиційний фонд «ІнвеСтицІйний КапІтал — оБ-
лІГацІйний» (надалі — «Фонд»).

1.2. Скорочене найменування Фонду: ЗнпІф «ІнвеСтицІйний КапІ-
тал — оБлІГацІйний».

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип фонду: закритий.
1.4. Вид фонду: недиверсифікований.
1.5. Фонд не належить до біржового або венчурного фонду.
1.6. Строк діяльності Фонду: 5 (п’ять) років з дати реєстрації в Єдиному 

державному реєстрі інститутів спільного інвестування (надалі — «ЄДРІСІ»).
1.7. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього 

до ЄДРІСІ.
2. відомості про компанію з управління активами:
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (надалі — «Компанія»);

Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРА-
ЇНА».

2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 34486135.
2.3. Місцезнаходження Компанії: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмель-

ницького, буд. 19-21.
3. участь у фонді.
3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є влас-

никами інвестиційних сертифікатів цього Фонду. 
4. порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття 

витрат, пов`язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за раху-
нок його активів.

4.1. Винагорода Компанії визначається як відсоток вартості чистих акти-
вів Фонду та виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами після закін-
чення календарного місяця.

4.3. Розмір винагороди Компанії становить 1 (один) відсоток середньої 
вартості чистих активів Фонду протягом фінансового року, визначеної відпо-
відно до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (надалі — «Комісія»). 

Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії, не 
може перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньої вартості чистих активів 
Фонду, які перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахова-
ної в порядку, установленому нормативно-правовими актами Комісії. 

4.4. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди може 
виплачуватись премія. Розмір премії не може перевищувати 15 (п’ятнадцяти) 
відсотків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності 
за звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній декла-
рації на відповідний фінансовий рік.

4.5. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Компанії 
здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості чистих 
активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного місяця. За 
підсумками фінансового року здійснюється остаточний перерахунок винагоро-
ди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вартості чистих активів, 
здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартості чистих активів Фонду.
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4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
• винагорода Компанії;
• винагорода зберігачу Фонду;
• винагорода аудитору Фонду;
• винагорода оцінювачу майна Фонду;
• винагорода торговцю цінними паперами; 
• витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
- реєстраційні послуги;
- розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
- нотаріальні послуги;
- послуги депозитарію;
- оплата послуг фондової біржі;
- оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльнос-

ті Фонду;
- інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо ді-

яльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається роз-
міщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпе-
чення спільного інвестування);

- орендна плата;
- рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням ре-

клами щодо Фонду;
- витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу цінних 

паперів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кредити, залуче-
ні Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з урахуванням 
вимог, встановлених чинним законодавством);

- витрати, пов'язані з придбанням, утриманням та реалізацією нерухомо-
го майна, що входить до складу активів Фонду;

- судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
- податки та збори, передбачені законодавством України.
4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та 

премії Компанії, податків та зборів, передбачених чинним законодавством) 
не повинні перевищувати 5 (п’яти) відсотків середньорічної вартості чистих 
активів Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до 
нормативно-правових актів Комісії.

4.8. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним за-
конодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. порядок виплати дивідендів.
5.1. Порядок розподілу прибутку затверджується уповноваженим орга-

ном Компанії.
5.2. Прибуток Фонду, що залишився після покриття витрат, визначених у 

розділі 4 цього Регламенту, розподіляється серед учасників пропорційно 
кількості належних їм інвестиційних сертифікатів або спрямовується на 
збільшення активів Фонду. 

Право на отримання дивідендів мають особи, які є учасниками Фонду на 
початок строку виплати дивідендів.

5.3. Розмір дивідендів в розрахунку на один інвестиційний сертифікат 
визначається уповноваженим органом Компанії.

5.4. В разі прийняття уповноваженим органом Компанії рішення про ви-
плату дивідендів, виплата дивідендів учасникам здійснюється один раз на 
рік до 31 грудня року, наступного за звітним.

5.5. Дивіденди сплачуються учасникам на рахунки, зазначені у догово-
рах про придбання інвестиційних сертифікатів, або іншим чином за заявою 
учасника та відповідно до чинного законодавства.

5.6. Виплата дивідендів здійснюється з дотриманням вимог законодав-
ства про депозитарну систему.

6. порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією 
фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних 
сертифікатів та підстави відповідно до законодавства україни, за яких 
може бути відмовлено у прийомі таких заявок 

6.1. На письмову вимогу учасника Фонду Компанія або торговець цінни-
ми паперами може здійснити викуп інвестиційних сертифікатів Фонду до 
моменту припинення діяльності Фонду (достроковий викуп). Уповноваже-
ний орган Компанії може прийняти рішення про достроковий викуп інвести-
ційних сертифікатів Фонду лише у випадку, якщо в результаті такого викупу 
вартість активів Фонду не стане меншою від встановленого Законом міні-
мального обсягу активів Фонду.

6.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду 
та здійсненням розрахунків у грошовій формі при достроковому викупі не 
повинен перевищувати 15 (п’ятнадцяти) робочих днів.

6.3. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності 
Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

6.4. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється на підставі по-
даної учасником заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма 
якої встановлена чинним законодавством.

6.5. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії або торговцю цінними паперами відповідно до проспекту емісії інвес-
тиційних сертифікатів Фонду. 

У заявці зазначається кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що 
пред'являються до викупу.

6.6. У прийманні заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може 
бути відмовлено з підстав, встановлених чинним законодавством.

6.7. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду під час його лікві-
дації встановлюється нормативно-правовими актами Комісії. 

7. напрями інвестицій.
7.1. Напрями та обмеження інвестиційної діяльності Фонду визначають-

ся в Інвестиційній декларації Фонду, яка є невід’ємною частиною цього Ре-
гламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.

8. порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення 
(викупу) інвестиційних сертифікатів фонду

8.1. Вартість чистих активів Фонду встановлюється відповідно до поряд-
ку, передбаченого Положенням про порядок визначення вартості чистих ак-
тивів інститутів спільного інвестування, затвердженого Рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30 липня 2013 № 1336, 
надалі — «Положення». У випадку внесення змін до цього Положення, чи у 
випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вар-
тості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається відповідно 
до вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів. 

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
1) день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального 

обсягу активів Фондом;
2) останній календарний день місяця; 
3) день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються 

обмеження, встановлені законодавством; 
4) день складання інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна); 
5) кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під 

час розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвести-
ційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифіка-
тів Фонду (під час дострокового викупу інвестиційних сертифікатів Фонду); 

6) день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду; 
7) день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
8.3. До дня, що настає за днем отримання Компанією письмового 

повідом лення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про 
відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, роз-
міщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що ви-
значається, виходячи з їх номінальної вартості.

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються ін-
вестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового повідом-
лення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відпо-
відність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату 
на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як — 
результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестицій-
них сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсо-
тка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

8.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіка-
та, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів 
на рахунок Компанії Фонду.

8.6. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються 
виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості 
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що 
перебуває в обігу. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як ре-
зультат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних 
сертифікатів, що перебувають в обігу на день розрахунку.

8.7. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених 
цим Регламентом. 

директор товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ
«КомпанІя З управлІння аКтивами «ІнвеСтицІйний КапІтал 

уКраЇна»
____________________ 
ведринська І.в.

Додаток № 1 до Регламенту
Закритого недиверсифікованого 
пайового інвестиційного фонду

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ — ОБЛІГАЦІЙНИЙ»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

ЗатвердЖено
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»
Протокол № 110 від 14 вересня 2015 року

Голова Загальних зборів
__________________________________
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ІнвеСтицІйна деКларацІя
Закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду 

«ІнвеСтицІйний КапІтал — оБлІГацІйний»
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

1. основні напрями інвестиційної діяльності:
Пріоритетним буде інвестування в фінансово-банківську, паливно-

енергетичну, гірничо-видобувну, металургійну, машинобудівну, телекомуніка-
ційну, будівельну та сільськогосподарську галузі народного господарства, 
шляхом залучення коштів в корпоративні права, цінні папери (в тому числі, 
але не обмежуючись, цінні папери вітчизняних та іноземних емітентів, дер-
жавні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, 
цінні папери іноземних держав, цінні папери органів місцевого самоврядуван-
ня), з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України. 

Структура активів Фонду має відповідати всім вимогам, встановленим 
чинним законодавством щодо структури активів недиверсифікованого ін-
вестиційного фонду. До складу активів Фонду не можуть входити активи, 
перелік яких встановлено нормативно-правовими актами Комісії.

2. ризики, що пов’язані з інвестуванням.

Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх 
факторів, в тому числі, що пов’язані з:

• світовими фінансовими кризами;
• можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
• банкрутством емітента;
• змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
• діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
3. обмеження інвестиційної діяльності:
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, встановле-

них законодавством України. Активи Фонду формуються з додержанням вимог, 
визначених статтею 48 Закону України «Про інститути спільного інвестування». 

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та засто-
совуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Запланований прибуток:
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозва-

женої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
директор товариСтва З оБмеЖеноЮ вІдповІдалЬнІСтЮ
«КомпанІя З управлІння аКтивами 
«ІнвеСтицІйний КапІтал уКраЇна»  ____________________ 
 ведринська І.в.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: приватне аКцiонерне 
товариСтво «уКрпiдШипниК»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13495470
Місцезнаходження емітента: 84500 м. Артемiвськ вулиця Артема, буди-

нок 6, поверх 3
Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 537-30-44 
Електронна поштова адреса емітента: yakovenko_e@up.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.up.pat.ua
Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Генерального директора Iгнатова Олександра 
Євгенiйовича (особа не надала згоду щодо розмiщення її паспортних да-
них) припинено 04.12.2015 р. згiдно з рiшенням Наглядової Ради Приват-
ного акцiонерного товариства «Укрпiдшипник» (протокол вiд 04.12.2015 

року). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на 
посадi – 1 рiк. Рiшення прийнято 04.12.2015 р. Наглядовою Радю Приват-
ного акцiонерного товариства «Укрпiдшипник».

Генеральний директор Iгнатов Олександр Євгенiйович (дана особа не 
надала згоду щодо розмiщення її паспортних даних) обраний 04.12.2015 р. 
згiдно з Рiшенням, прийнятим Наглядовою радою Товариства (п. 9.3.2.8 
Статуту Товариства повноваження стосовно обрання та припинення пов-
новажень Генерального директора Товариства делегованi Наглядовiй радi 
Товариства), з «05» грудня 2015 року по «04» грудня 2016 року включно за 
його згодою. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу – 1 рiк. 
Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв – начальник господар-
ського управлiння.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Генеральний директор  iгнатов олександр Євгенiйович

повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 

«Аграрний комерцiйний банк»
2. Код за ЄДРПОУ: 21570492
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Дiлова, 9 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 205-41-80, 044 205-41-80
5. Електронна поштова адреса: ASeverinenko@agrocombank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.agrocombank.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Радою ПАТ «Агрокомбанк» вiд 04.12.2015р. (Протокол № 229) прийнято 

рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме з 04.12.2015 року 
припинити повноваження заступника Голови Правлiння ПАТ «Агроком-
банк» Хейло Галини Михайлiвни.

Пiдстава такого рiшення – переведення Хейло Г.М. на iншу посаду в 
Банку.

Iнформацiя про посадову особу – Хейло Галина Михайлiвна. Не надана 
згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. Повна назва поса-
ди – заступник Голови Правлiння Банку. Часткою в статутному капiталi 
Банку не володiє. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових 
осiб – Рiшення Ради Банку в зв’язку з переведенням на iншу посаду. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Хейло Г.М. не має. 
Хейло Галина Михайлiвна перебувала на посадi заступника Голови 
Правлiння Банку з 05.10.2015 року.

Замiсть звiльненої особи на дану посаду тимчасово нiкого не призна-
чено.

iii. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

т.в.о. Голови правлiння Єрошкiна а.в., 07.12.2015 р. 

пуБлiчне аКцiонерне товариСтво «аГрарний Комерцiйний БанК»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Артембудсервіс» (код за ЄДРПОУ – 
14310767). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон 
(факс) – (044) 481-26-36. Електронна поштова адреса – artembud@artem.ua. 
Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://14310767.smida.gov.ua. Вид особли-
вої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. текст повідомлення
2.1. Згідно з рішенням загальних зборів від 07.12.15р., в зв’язку з закінчен-

ням терміну повноважень, відбулися наступні зміни в складі посадових осіб:
- припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували на 

посаді 3 роки: - Полуектова Генадія Олексійовича, володіє часткою в ста-
тутному капіталі 0,0001%; - Левчука Олега Леонідовича, часткою в статут-
ному капіталі не володіє; Стельмаха Василя Григоровича - часткою в ста-
тутному капіталі не володіє;

- обрані терміном на 3 роки члени наглядової ради: - Товариство з об-
меженою відповідальністю «Перша інвестиційна компанія» (код за ЄДРПОУ 

23534282) – володіє часткою в статутному капіталі – 19,1553%; - Товари-
ство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна будівельна компанія 
«Артем» (код за ЄДРПОУ 33566130) - володіє часткою в статутному капіта-
лі – 20,476%; - Коряковський Юрій Олександрович - володіє часткою в ста-
тутному капіталі – 9,33%, інші посади, які обіймав протягом останніх 5 ро-
ків  – фізична особа – підприємець.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.

2.2. Згідно з рішенням наглядової ради від 07.12.15р. головою наглядо-
вої ради обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша інвес-
тиційна компанія» (код за ЄДРПОУ 23534282) – володіє часткою в статут-
ному капіталі – 19,1553%.

3. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

директор Калугін в.м., 07.12.15 р.

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво «артемБудСервІС» 
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нКцБфр планирует ввести сборы 
с профучастников в 2017г

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 
(НКЦБФР) планирует ввести сборы с профучастников, 
как источник финансирования регулирования рынка 
ценных бумаг, в 2017 году.

«Предусмотрено финансирование и материально-
техническое обеспечение Нацкомиссии за счет специ-
ального фонда государственного бюджета, формируемо-
го из поступлений от предоставления адми нист ративных 
услуг (начиная с 2016 года) и взносов участников рынка 
(начиная с 2017 года)», — сообщается в презентации 
главы НКЦБФР Тимура Хромаева на заседании Нацио-

нального совета реформ 4 декабря, размещенной на 
сайте совета.

Согласно документу, такая инициатива содержится в 
законопроектах, зарегистрированных в парламенте 
20 ноября 2015 года под номерами №3498, №3499 и 
№3500.

В 2017 году, в частности, планируется ввести сборы: с 
торговцев ценными бумагами (ЦБ) в сумме не менее 
0,01% объема сделок вне регулируемого рынка и 0,001% 
объема сделок на регулируемом рынке; с Центрального 
депозитария — не менее 0,05% объема сделок на регу-
лируемом рынке; с депозитария Национального банка 
Украины — не менее 0,03% объема сделок на регули-

приватне аКцІонерне товариСтво 
«отІС»

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: приватне аКцІонерне товари-
Ство «отІС»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 14357579
3. Місцезнаходження емітента: 03062, м. Київ, вул.чистяківська, 32
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)4908500, 

(044)4908501
5. Електронна поштова адреса емітента: Svitlana.Nyshchenko@otis.

com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.otis.com
7. Вид особливої інформації відповідно 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

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення 
04.12.2015 року Наглядовою радою приватноГо аКцІонерноГо 

товариСтва «отІС» (Протокол засідання Наглядової ради №4 від 
04.12.2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емі-
тента, а саме:

- припинено повноваження Генерального директора файзулліна 
максима рашитовича (паспорт №73 3038753, виданий 24.04.2014р., Фе-
деральною Міграційною Службою Російської Федерації (ФМС) 16001). 
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоко-
лу засідання Наглядової ради №4 від 04.12.2015 року. Часткою в статут-
ному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 
02.06.2014р. 

- обрано Генеральним директором з 05.12.2015р. Кішинську Світла-
ну василівну (паспорт серія МЕ №701523, виданий 24.11.2005р., Свято-
шинським РУГУ МВС України в м.Києві). Обрання посадової особи вико-
нано на підставі протоколу засідання Наглядової ради №4 від 04.12.2015 
року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: до 
припинення повноважень. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: директор з персоналу ПАТ «МОС ОТІС». 

3. підпис 
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

Генеральний директор  С.в. Кішинська
07.12.2015 р.

пуБлІчне аКцІонерне товариСтво 
“ІнГ БанК уКраЇна”

повідомлення про виникнення особливої інформації  
(зміну складу посадових осіб) емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

"ІНГ Банк Україна" 
2. Код за ЄДРПОУ 21684818
3. Місцезнаходження емітента 04070, м. Київ, Подільський р-н, 

вул. Спаська, 30-А 
4. Міжміський код, телефон та факс Тел. 0442303030, факс 0442303040
5. Електронна поштова адреса 
емітента

Kiev.News@ingbank.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації 

http://www.ingbankukraine.com/ua/
esteoerienkai/oefitseiiena-
deokauemieenteatseiya

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента 

ІІ. текст повідомлення
Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «ІНГ Банк Україна» на позачерго-

вому засіданні (Рішення №7/2015 від 07.12.2015 р.) були прийняті наступ-
ні рішення про зміну складу посадових осіб емітента ПАТ «ІНГ Банк Укра-
їна»:

- Обрати Членом Наглядової ради Банку 07 грудня 2015 року пані Ан-
нелойс Йос Ліліан Вівьєн (NS6LP8593, виданий Міністерством Закордон-
них справ 30.12.2014, дійсний до 30.12.2024), строк, на який призначено 
особу  — без зазначення строку. Частка в статутному капіталі емітента  — 
0,00%. З березня 2008 року працює в Міністерстві Закордонних справ Гол-
ландії, з серпня 2012 по теперішній час працює на посаді Заступника де-
партаменту з економіки Посольства Королівства Нідерланди в Україні 
Міністерства Закордонних справ Голландії. Посадова особа непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 

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

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

2. Голова правління  ерік К.а. версавел  08.12.2015

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ за 2014 рік
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 
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ЗаКрите аКцiонерне 
товариСтво 
«елпрофi», 33020029, 10005, 
Житомирська обл., Богунський р-н, 
м. Житомир, вул. Черняховсько-
го, 153, тел. (0412) 40-58-94

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

07.12.2015 

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

elprofi.besaba.com
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   

(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

НОВИНИ
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руемом рынке; с администраторов негосударственных 
пенсионных фондов — не менее 0,01% активов пенси-
онных фондов в управлении; с фондовых бирж — не ме-
нее 0,03% объемов сделок с ценными бумагами; с ком-
паний по управлению активами — не менее 0,01% 
активов в управлении.

Как указывается в презентации, регулятор получает 
право самостоятельно распределять и распоряжаться 
средствами специального фонда. Контроль над финан-
совой деятельностью Нацкомиссии будет осуществлять 
бюджетный совет на постоянной основе и ежегодный 
аудит.

Как сообщалось, группа народных депутатов 20 ноя-
бря 2015 года зарегистрировала в Верховной Раде за-
конопроекты «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины (относительно регулирования 
рынка деривативов)», «О внесении изменений в Налого-
вый кодекс Украины (относительно регулирования рын-
ка деривативов)», а также «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Украины (относительно регулирова-
ния рынка деривативов)», под номерами №3498, №3499 
и №3500 соответственно.

Проекты законов вводят в нормативное поле Украины 
понятие «регулируемые рынки» и предусматривают ком-
плексное урегулирование их функционирования в соот-
ветствии с директивами ЕС. Кроме того, они обеспечи-
вают институциональную и финансовую независимость 
Нацкомиссии, расширение ее полномочий для принятия 
эффективных мер в сфере регулирования, надзора и 
правоприменительной деятельности.

Ранее глава НКЦБФР Тимур Хромаев высказывался 
о планах провести реорганизацию источников финан-
сирования регулирования рынка ценных бумаг, и, в 
частности, включить в их число административные сбо-
ры, которые будут взиматься при выдаче лицензий и 
любой другой административной деятельности, пошли-
ну на регистрацию первичных документов — деривати-
вов, облигаций, акций, а также сбор с оборота ценных 
бумаг.

индекс уБ в понедельник восстановился 
до 700 пунктов, пфтС продолжил снижение

Фондовые индексы Украины по итогам торгов в поне-
дельник изменились разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,49% — до 
700,07 пункта, индекс ПФТС снизился на 1,47% — до 
241,21 пункта.

Объем торгов на УБ составил 8,3 млн грн, в том числе 
акциями — 6,3 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 0,53 млн грн, в том 
числе акциями — 0,52 млн грн.

Среди индексных акций УБ наиболее подорожали бу-
маги Алчевского меткомбината (+4,63%), «Азовстали» 
(+3,02%) и Енакиевского метзавода (+2,59%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам «Дон-
бассэнерго» (-0,95%), «Укрнафты» (-0,79%) и Райффай-
зен Банка Аваль (-0,25%).

Среди индексных акций ПФТС худшая динамика за-
фиксирована по акциям Алчевского меткомбината 
(-5,13%), «Укртелекома» (- 4,15%) и Стахановского ваго-
ностроительного завода (- 4,02%).

В лидерах роста — акции Северного ГОКа (+4%), Яси-
новского коксохимзавода (+2,78%) и концерна «Стирол» 
(+1,91%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник упал на 2,36% — до 364,97 пункта при объ-
еме торгов почти 16 млн злотых (94,4 млн грн).

Основное влияние на динамику индекса оказали ак-
ции «Кернела», курс которых рухнул на 9,14%

Снизились в цене также акции «Агротона» (-3,85%).
Подорожали акции «Астарты» (+3,93%) и «Милкилен-

да» (+1,27%).

рынок акций украины во вторник утром 
застыл в отсутствие торговых идей

Украинский рынок акций в отсутствии инвестиционных 
идей во вторник утром еле подвижен: индикатор «Укра-
инской биржи» (УБ) к 11:25 кв повысился на 0,04% — до 
700,34 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,03% — до 
241,14 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги 
«Мотор Сичи» (+0,25%) и «Центрэнерго» (+0,03%).

На ПФТС дешевели акции Северного ГОКа (-2,54%) и 
Райффайзен Банка Аваль (-1,37%) и дорожали: Укрсоц-
банка (+9,98%), Ясиновского коксохимзавода (+5,77%) и 
«Азовстали» (+0,37%).

По словам аналитиков инвесткомпании «Кинто», по-
тенциально украинский рынок акций еще мог бы подра-
сти в ближайшее время на фоне поступающих положи-
тельных новостей — о покупке инвесткомпанией «Драгон 
Капитал» около 20% акций УБ, о получении «Центрэнер-
го» существенной чистой прибыли в октябре. Поддержку 
могли бы оказать также ожидания традиционного пред-
новогоднего ралли.

В то же время, добавили эксперты, заметное сниже-
ние объемов торгов во время попыток индексов подра-
сти дает основание рассчитывать только на некоторую 
стабилизацию рынка и отсутствие сильных обвалов в 
ближайшие дни.

рост ввп еврозоны в iii квартале составил 
0,3%, как и ожидалось

Экономика 19 стран еврозоны в третьем квартале 
2015 года увеличилась на 0,3% по сравнению с преды-
дущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмо-
тренные данные Статистического управления Европей-
ского союза.

Повышение ВВП относительно июля-сентября про-
шлого года составило 1,6%.

Динамика обоих показателей совпала как с предвари-
тельными данными, так и со средними прогнозами опро-
шенных Bloomberg экспертов.

Во втором квартале этого года экономика еврозоны 
увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущим квар-
талом и на 1,5% — за год.

Поддержку экономике региона в прошедшем квартале 
оказал рост частного потребления и государственных 
расходов, компенсировавший слабые темпы увеличения 
экспорта.

«Рост экономики на пути к 2016 году по-прежнему в 
значительной мере обусловлен подъемом потребитель-
ского сектора, и внешние факторы должны превратить-
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ся из нейтральных в слабо позитивные в следующем 
году, — отмечает главный экономист Berenberg Bank в 
Лондоне Хольгер Шмидинг. — Сдерживающим факто-
ром являются emerging markets, однако связанный с 
ними риск ослаб в последние два месяца».

Темпы роста государственных расходов в третьем 
квартале увеличились до 0,6% с 0,3% в предыдущем 
квартале, частного потребления — до 0,4% с 0,3%.

Объем экспорта из еврозоны в прошедшем квартале 
вырос на 0,2%, импорта — на 0,9%.

Согласно ноябрьским прогнозам Еврокомиссии, ВВП 
еврозоны в 2015 году повысится на 1,6%, в 2016 году 
рост усилится до 1,8%, в 2017 году — до 1,9%.

доллар слабо дешевеет относительно евро 
во вторник после резкого скачка курса 

накануне
Курс доллара США к евро слабо опускается во втор-

ник после существенного скачка по итогам предыдущей 
сессии, сообщает агентство Bloomberg.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $1,0855 по 
сравнению с $1,0837 на закрытие рынка в понедельник.

Накануне доллар подорожал на 0,4% относительно 
евро.

Рынок ждет заседания Федеральной резервной систе-
мы (ФРС), которое пройдет 15-16 декабря. Согласно ко-
тировкам фьючерсов на уровень базовой процентной 
ставки, вероятность ее повышения Федрезервом на 
предстоящем заседании оценивается рынком в 78%.

При этом трейдеры рассчитывают, что после подъема 
ставки в декабре, Федрезерв поднимет ее еще один 
раз — на четверть процентного пункта — в течение сле-
дующих 12 месяцев.

Несмотря на то, что подъем ставки, вероятно, будет «мед-
ленным и постепенным», с середины следующего года «мы 
можем начать ощущать, что последствия сильного доллара 
начинают ослаблять инфляцию», отмечает аналитик 
Canadian Imperial Bank of Commerce CIBC Бипан Рай.

Это, по мнению эксперта, может вынудить Федрезерв 
к более быстрому подъему ставки, что спровоцирует 
вторую волну «бычьего» тренда для доллара США.

Курс американской валюты относительно иены опу-
стился в ходе торгов во вторник до 123,12 иены против 
123,37 иены накануне.

Стоимость евро к иене снизилась до 133,65 иены про-
тив 133,7 иены в понедельник.
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