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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«18» листопада 2016  м. Київ  № 1128 

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяль-
ності з торгівлі цінними папе-
рами ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО СХІД-
НА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» 
(код за ЄДРПОУ 32547714) 

За підсумками розгляду заяви від 15.08.2016  
вих. №38/НКЦПФР та відповідних документів, поданих 
заявником до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на видачу ліцензій на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності 
з торгівлі цінними паперами, відповідно до Порядку та 
умов видачі ліцензії на провадження окремих видів про-
фесійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів), переоформлення ліцензії, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 
(із змінами), Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА КОМ-
ПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 32547714; місцезнаходження: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 34) ліцен-
зії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме 
брокерську діяльність, дилерську діяльність.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1128 від 18.11.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого 
чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) оприлюднює результати засідання ре-
гулятора фондового ринку, що відбулося 18 листопада 
2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Про видачу ліцензій на провадження 
професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО СХІДНА ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ» (код за ЄДРПОУ 32547714) 
(брокерська діяльність, дилерська діяль-
ність)

прийнято 
рішення 

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 рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Констант лідер ХХІ», 
код за ЄДРПОУ: 34467814, 61002, м. Харків, вул. Арте-
ма, 8, на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
«В3» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Констант лідер ХХІ» серії «В3». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Кон-
стант лідер ХХІ» серії «В3» від 08.05.2012р. №56/2/12, 
видане 23.07.2012р. Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №216-КФ-С-О від 18 листопада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Констант лідер ХХІ», 
код за ЄДРПОУ: 34467814, 61002, м. Харків, вул. Арте-
ма, 8, на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
«В4» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Констант лідер ХХІ» серії «В4». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Кон-
стант лідер ХХІ» серії «В4» від 08.05.2012р. №57/2/12, 
видане 23.07.2012р. Національною комісією з цінних па-

перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 217-КФ-С-О від 18 листопада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Констант лідер ХХІ», 
код за ЄДРПОУ: 34467814, 61002, м. Харків, вул. Арте-
ма, 8, на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
«В5» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Констант лідер ХХІ» серії «В5». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Кон-
стант лідер ХХІ» серії «В5» від 08.05.2012р. №58/2/12 
видане 23.07.2012р. Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 218-КФ-С-О від 18 листопада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Констант лідер ХХІ», 
код за ЄДРПОУ: 34467814, 61002, м. Харків, вул. Арте-
ма, 8, на скасування реєстрації випуску облігацій се-
рії «В6» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Констант лідер ХХІ» серії «В6». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Кон-
стант лідер ХХІ» серії «В6» від 08.05.2012р. №59/2/12, 
видане 23.07.2012р. Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №219-КФ-С-О від 18 листопада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Констант лідер ХХІ», 
код за ЄДРПОУ: 34467814, 61002, м. Харків, вул. Арте-
ма, 8, на скасування реєстрації випуску облігацій се-
рії «С5» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ «Констант лідер ХХІ» серії «С5». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Кон-
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стант лідер ХХІ» серії «С5» від 08.05.2012р. №82/2/12, 
видане 23.07.2012р. Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 220-КФ-С-О від 18 листопада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від ТОВ «Констант лідер ХХІ», 
код за ЄДРПОУ: 34467814, 61002, м. Харків, вул. Арте-
ма, 8, на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
«С6» у зв’язку з погашенням, скасовано реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Констант лідер ХХІ» серії «С6». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Кон-
стант лідер ХХІ» серії «С6» від 08.05.2012р. №83/2/12, 
видане 23.07.2012р. Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 221-КФ-С-О від 18 листопада 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  

т. в. о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих Головою ліквідаційної комісії 
ПрАТ «Укрлісмаркетінг», 01034, м. Київ, вул. Ярославів 
Вал, 33-Б, код за ЄДРПОУ: 00275843, на скасування ре-
єстрації випуску акцій у зв`язку з ліквідацією, скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Укрлісмаркетінг». Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Укрлісмар-
кетінг» від 18.08.2010 року №315/10/1/10, видане 
24.06.2011 року територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київ-
ській області, анульовано – розпорядження №360-КФ-С-А 
від 21 листопада 2016 року.

21.11.2016 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Шановні акціонери 
ПУбЛІчНОГО 

 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОбЛАСНИй 
ТОРГОВИй ЦЕНТР» 

Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акці-
онерів, які відбудуться «22» грудня 2016 року о 10-00 годині в при-
міщенні за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, 
15, конференц-зал. Початок реєстрації акціонерів о 09-30 годині, за-
кінчення реєстрації акціонерів о 10-00 годині. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 
24 годину «16» грудня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1. Про зміну типу (найменування) Товариства.
2. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.
3. Про обрання, переобрання, підтвердження повноважень органів 

управління Товариства.
4. Про надання згоди на укладення правочинів.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необ-

хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 
Україна, 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизька, 15 у робочі дні з 9 до 18 го-
дини в приймальній директора, а в день проведення загальних збо-
рів — також за адресою: Україна, 01015, м. Київ, вулиця Лейпцизь-
ка, 15. Відповідальна особа — директор Товариства Орлюк Т.М. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації щодо надання 
згоди на вчинення значних правочинів

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
«Страхова компанiя «Страховий 
капiтал України»

2. Код за ЄДРПОУ 33152597
3. Місцезнаходження 03039, м. Київ, вулиця Голо-

сiївська, буд. 7, корпус 3
4. Міжміський код, телефон та факс 044 525-49-48 044 525-49-48
5. Електронна поштова адреса plotnikova@icu-insurance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://icu.emitents.net.ua/ua/

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

Протоколом № 12 позачергового засiдання Наглядової ради Приватно-
го акцiонерного товариства «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ 
КАПIТАЛ УКРАЇНИ» вiд 16.11.2016 року прийнято рiшення про:

1. Укладення Договору купiвлi продажу цiнних паперiв (далi — Правочин). 
Предметом правчину є продаж Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«МАК БРОК-IНВЕСТ» частини належних Приватному акцiонерному товари-
ству «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» (далi — То-
вариство) простих iменних акцiй, емiтентом яких є Публiчне акцiонерне това-
риство «Екоклiн» (код ЄДРПОУ 34964189) у кiлькостi 29 697 штук. Ринкова 
вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить 2614.8 тис. 
грн. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітнос-
ті складає 14366 тис. грн. Співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності складає 18.2%.Додатковi критерiї для 
вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi законодав-
ством, в статутi Товариства не визначенi.

2. Укладення Договору купiвлi продажу цiнних паперiв (далi — Правочин). 
Предметом правчину є купiвля Приватним акцiонерним товариством «Стра-
хова компанiя «Страховий капiтал України» (далi — Товариство) належних 
Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю «МАК БРОК-IНВЕСТ» iменних 
iнвестицiйних сертифiкатiв, емiтентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-
КАПIТАЛ» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ЕСКО-ПРЕМIУМ») (код ЄДРПОУ 35677371) у 
кiлькостi 262 штуки. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом пра-
вочину становить 2620 тис. грн. Вартість активів емітента за даними остан-
ньої річної фінансової звітності складає 14366 тис. грн. Співвідношення рин-

кової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості 
активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 
18.24%.Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, 
не передбаченi законодавством, в статутi Товариства не визначенi.

3. Укладення Договору мiни цiнних паперiв (далi — Правочин). Пред-
метом правчину є здiйснення обмiну, належних Приватному акцiонерному 
товариству «Страхова компанiя «Страховий капiтал України» (далi — То-
вариство) частини простих iменних акцiй, емiтентом яких є Публiчне 
акцiонерне товариство «Екоклiн» (код ЄДРПОУ 34964189) у кiлькостi 
29 983 штук. Обмiн здiйснюється на належнi ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДОНОБЛIНВЕСТМЕН» iменнi iнвестицiйнi 
сертифiкати, емiтентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПIТАЛ» 
(ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ ФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИ-
ЦIЙНИЙ ФОНД «ЕСКО-ПРЕМIУМ») (код ЄДРПОУ 35677371) у кiлькостi 
264 штуки. Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину 
становить 2640 тис. грн. Вартість активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності складає 14366 тис. грн. Співвідношення ринкової 
вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів 
емітента за даними останньої річної фінансової звітності складає 18.38% 
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не 
передбаченi законодавством, в статутi Товариства не визначенi.

4. Укладення Договору мiни цiнних паперiв (далi — Правочин). Предметом 
правчину є здiйснення обмiну, належних Приватному акцiонерному товари-
ству «Страхова компанiя «Страховий капiтал України» (далi — Товариство) 
частини простих iменних акцiй, емiтентом яких є Публiчне акцiонерне товари-
ство «Екоклiн» (код ЄДРПОУ 34964189) у кiлькостi 29 983 штук. Обмiн 
здiйснюється на належнi ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ШЕВАЛЬ КОМПАНI» iменнi iнвестицiйнi сертифiкати, емiтентом яких є ТОВА-
РИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ 
АКТИВАМИ «ЕСКО-КАПIТАЛ» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕН-
ЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ЕСКО-ПРЕМIУМ») (код 
ЄДРПОУ 35677371) у кiлькостi 264 штуки. Ринкова вартість майна або послуг, 
що є предметом правочину становить 2640 тис. грн. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності складає 14366 тис. грн. Спів-
відношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, 
до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 
складає 18.38% Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного пра-
вочину, не передбаченi законодавством, в статутi Товариства не визначенi.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством Голова Правлiння Плотнiкова Ганна Федорiвна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИй КАПIТАЛ УКРАїНИ»

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛПО»
Публічне акціонерне товариство «ЕЛПО» (код ЄДРПОУ 24088809, міс-

цезнаходження: 04074, м.Київ, вул.Лугова, 16) повідомляє про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 9 грудня 
2016 року за адресою: м.Київ, вул..Лугова, 16, адмінбудівля, кабінет 
Голови правління. Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 
11.30 до 12.00 в день проведення та за місцем проведення зборів. Початок 
зборів о 12.00. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у зборах, 5 грудня 2016 року. Позачергові загальні збори акціонерів 
скликаються в порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства». 

Порядок денний (перелік питань, які виносяться на голосування):
1. Обрання складу лічильної комісії загальних зборів. 
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загаль-

них зборах акціонерів.
4. Про припинення ПАТ «ЕЛПО», шляхом перетворення-реорганізації в 

товариство з додатковою відповідальністю та затвердження порядку та 
умов перетворення.

5. Обрання Голови та членів комісії з припинення товариства, шляхом 
його перетворення.

6. Затвердження плану перетворення товариства, визначення порядку, 
умов та строків перетворення.

7. Затвердження порядку та умов обміну акцій товариства на частки у 
статутному капіталі товариства, що створюється. 

8. Затвердження строку, порядку та умов викупу акцій у акціонерів у від-
повідності до процедури та умов проведення перетворення-реорганізації.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: з матеріалами щодо 
підготовки до позачергових загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомиться за 
місцезнаходженням товариства: м.Київ, вул..Лугова, 16, каб. інженера по 
підготовці кадрів, у робочі дні ( з понеділка по четвер) з 08.00 до 13.00. та 
вдень проведення зборів за місцем проведення зборів у відповідальної 
особи – Кривенко Наталії Григорівни. 

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів, крім того – довіреність, оформ-
лену та посвідчену у встановленому законодавством порядку.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: elpo.com.ua. 

Довідки за телефоном (044) 430-06-08 ПАТ «ЕЛПО». 
Наглядова рада Товариства 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації  
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство 
«Запорiзький кабельний завод»

2. Код за ЄДРПОУ 05755625
3. Місцезнаходження 69093, м. Запорiжжя, 

вул. Гладкова, 2
4. Міжміський код, телефон та факс (061)7017946, (061)7017912
5. Електронна поштова адреса office@zkz.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.zkz.ua

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

II. Текст повідомлення
17.11.2016р. Наглядова рада Публiчного акцiонерного товариства 

«Запорiзький кабельний завод» прийняла рiшення про надання згоди на 

вчинення значного правочину (протокол засiдання Наглядової ради 
№17/11-16 вiд 17.11.2016р.). Предметом правочину є поставка проводу 
АС 400/51 ГОСТ 839-80. Ринкова вартiсть майна, що є предметом пра-
вочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить 21 488 тис. 
грн., в тому числi ПДВ. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi становить 203 160 тис. грн. Спiввiдношення 
ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до 
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
становить 10,58 вiдсоткiв. Додатковi критерiї для вiднесення правочину 
до значного, що не передбаченi законодавством, статутом акцiонерного 
товариства не визначенi.

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
Генеральний директор (підпис) Мотренко Олександр 

Володимирович
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.11.2016
(дата)

ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРIЗЬКИй КАбЕЛЬНИй ЗАВОД»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова компанiя «КИЙ АВIА 
ГАРАНТ»

2. Код за ЄДРПОУ 30383799
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Мала Житомир-

ська, буд. 7
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 236-51-52 (044) 278-14-50
5. Електронна поштова адреса tsarik@kag.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.kag.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової ради Товариства вiд 16 листопада 2016 

року (Протокол № 39) вiдбулись змiни посадових осiб емiтента: 
Припинено повноваження: Виконуючого обов’язки Генерального дирек-

тора Товариства Гринька Костянтина Васильовича 07 грудня 2016 року. 

Посадова особа емiтента часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини посадова 
особа емiтента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття 
персональної iнформацiї — паспортних даних. Посадова особа перебува-
ла на посадi з 09.09.2016 року.

Призначено: Генеральним директором Товариства Гринька Костянтина 
Васильовича з 08 грудня 2016 року на строк по 31 грудня 2017 року включ-
но. Посадова особа емiтента часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовiзлочини посадова 
особа емiтента не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття 
персональної iнформацiї — паспортних даних. Протягом останнiх п’яти 
рокiв посадова особа обiймала посаду директора Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Кий Авiа Карго», виконуючого обов’язки генерального 
директора Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Кий 
Авiа Гарант».

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 Гринько Костянтин Васильович
В.о. Генерального 
директора

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.11.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КИй АВIА ГАРАНТ»

До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства 
«Дніпровуд»!

Повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Дніпровуд», які відбудуться 27 грудня 2016 року об 12 годи-
ні 00 хвилин за адресою: Житомирська область, місто бердичів, 
вул. Піонтковського, 2-А, офіс № 1. 

Реєстрація акціонерів для участі у зборах починається в день про-
ведення зборів об 11-й годині 00 хвилин, та закінчується о 11-й годині 
50 хвилин за місцем проведення позачергових загальних зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах — 21 грудня 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, винесених на голосування):
1. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про при-

пинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів, 

затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів товари-
ства.

3. Звіт правління про результати діяльності ПрАТ «Дніпровуд» за 
2014 та 2015 роки.

4. Звіт Наглядової ради за 2014 та 2015 роки.
5. Затвердження балансу та фінансової звітності ПрАТ «Дніпровуд» 

за 2014 та 2015 роки.

6. Затвердження значних правочинів, укладених протягом 2014 та 
2015 років. 

7. Внесення змін до статуту ПрАТ «Дніпровуд», пов’язаних зі збіль-
шенням статутного капіталу ПрАТ «Дніпровуд».

8. Визначення уповноваженої особи на підписання статуту ПрАТ «Дні-
провуд», викладеного у новій редакції. 

Із матеріалами, пов’язаними із проведенням позачергових Загальних 
зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товари-
ства: Житомирська область, місто Бердичів, вул. Піонтковського, 2-А в 
робочий час, із 09.00 до 17.00 години кожного робочого дня. У день про-
ведення чергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитись із 
документами також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за по-
рядок ознайомлення акціонерів із документами –Тарасюк Анна Іванівна, 
секретар. 

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати при собі паспорт, 
представникам акціонерів та юридичним особам — паспорт та доручен-
ня (довіреність), оформлене згідно чинним законодавством.

Адреса власного веб-сайту ПрАТ «Дніпровуд», на якому розміщена 
інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного: http://www.dniprowood.com/

Телефон для довідок: (04143) 4 53 42
Наглядова рада ПрАТ «Дніпровуд» 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДНІПРОВУД»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №223, 22 листопада 2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «За-
порізький завод «Перетворювач»

2. Код за ЄДРПОУ: 05755571
3. Місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, вул. Дніпровське шосе, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)2281430, (0612) 527148
5. Електронна поштова адреса: office@zpr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

ІІ. Текст повідомлення
16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-

рювач», у зв’язку зі спливом терміну повноважень голови та членів нагля-
дової ради, прийнято рішення про припинення повноважень голови нагля-
дової ради Приходька Ігоря Владленовича (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), який перебував на посаді голови 
наглядової ради з 24.01.2011. Володіє пакетом акцій, що складає 0,00035% 
статутного капіталу ПрАТ «Завод «Перетворювач», непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач», у зв’язку зі спливом терміну повноважень голови та членів нагля-
дової ради, прийнято рішення про припинення повноважень члена нагля-
дової ради Дратви Аркадія Давидовича (посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), який перебував на посаді члена наглядо-
вої ради з 24.01.2011. Володіє пакетом акцій, що складає 0,003681% ста-
тутного капіталу ПрАТ «Завод «Перетворювач», непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач», у зв’язку зі спливом терміну повноважень голови та членів нагля-
дової ради, прийнято рішення про припинення повноважень члена нагля-
дової ради Курганського Леоніда Михайловича (посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних), який перебував на посаді члена на-
глядової ради з 24.01.2011. Володіє пакетом акцій, що складає 0,004032% 
статутного капіталу ПрАТ «Завод «Перетворювач», непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач», у зв’язку зі спливом терміну повноважень голови та членів нагля-
дової ради, прийнято рішення про припинення повноважень члена нагля-
дової ради Пішеніної Олени Анатолівни (посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посаді члена наглядо-
вої ради з 24.01.2011. Володіє пакетом акцій, що складає 0,003681% ста-
тутного капіталу ПрАТ «Завод «Перетворювач», непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетворю-
вач», на підставі ч. 3 ст. 37 Статуту, прийнято рішення про обрання Приходька 
Ігоря Владленовича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспорт-
них даних) на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Завод «Перетворювач» 
строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, володіє пакетом акцій, що складає 0,00035% статут-
ного капіталу ПрАТ «Завод «Перетворювач», не є представником акціонера 
або групи акціонерів та не є незалежним директором. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5 років – голова наглядової ради ПрАТ «Завод «Пере-
творювач» та Генеральний директор Корпорації «Союз».

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач», на підставі ч. 3 ст. 37 Статуту, прийнято рішення про обрання Піше-
ніної Олени Анатолівни (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Завод «Пере-
творювач» строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій, що складає 
0,003681% статутного капіталу ПрАТ «Завод «Перетворювач», не є пред-
ставником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. 
Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років – член наглядової 
ради ПрАТ «Завод «Перетворювач», заступник начальника юридичного 
відділу Корпорації «Союз», начальник відділу корпоративного розвитку 
ТОВ «Холдинг Союз-Консалтинг». 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач», на підставі ч. 3 ст. 37 Статуту, прийнято рішення про обрання Стро-
ганової Юлії Олександрівни (посадова особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних) на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Завод «Пере-
творювач» строком на три роки. Посадова особа непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має, не є акціонером, представником ак-
ціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. Посади, які 
обіймала особа протягом останніх 5 років – провідний спеціаліст відділу 
управління проектами Корпорації «Союз».

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетворю-
вач», на підставі ч. 3 ст. 37 Статуту, прийнято рішення про обрання Кібіш Тетя-

ни Юріївни (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) 
на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Завод «Перетворювач» строком на 
три роки. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має, не є акціонером, представником акціонера або групи акціоне-
рів та не є незалежним директором. Посади, які обіймала особа протягом 
останніх 5 років – начальник відділу кадрів Корпорації «Союз».

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач», на підставі ч. 3 ст. 37 Статуту, прийнято рішення про обрання Єв-
сюкової Раїси Володимирівни (посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних) на посаду члена наглядової ради ПрАТ «Завод 
«Перетворювач» строком на три роки. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, не є акціонером, представ-
ником акціонера або групи акціонерів та не є незалежним директором. По-
сади, які обіймала особа протягом останніх 5 років – секретар 
Генерального директора Корпорації «Союз». 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач» прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії ПрАТ «Завод «Перетворювач». Підставою для прийняття 
такого рішення є відсутність ревізійної комісії як органу контролю у Статуті 
ПрАТ «Завод «Перетворювач» (четверта редакція). Припинено повнова-
ження голови ревізійної комісії Окуня Олексія Віталійовича (посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних), який перебував на 
посаді голови ревізійної комісії з 24.01.2011. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями ПрАТ «Завод 
«Перетворювач» не володіє. Замість голови ревізійної комісії Окуня Олек-
сія Віталійовича, повноваження якого припинені, нікого не обрано. 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач» прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії ПрАТ «Завод «Перетворювач». Підставою для прийняття 
такого рішення є відсутність ревізійної комісії як органу контролю у Статуті 
ПрАТ «Завод «Перетворювач» (четверта редакція). Припинено повнова-
ження члена ревізійної комісії Швеця Сергія Івановича (посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), який перебував на посаді 
члена ревізійної комісії з 24.01.2011. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій, що 
складає 0,000035% статутного капіталу ПрАТ «Завод «Перетворювач. За-
мість члена ревізійної комісії Швеця Сергія Івановича, повноваження якого 
припинені, нікого не обрано. 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач» прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії ПрАТ «Завод «Перетворювач». Підставою для прийняття 
такого рішення є відсутність ревізійної комісії як органу контролю у Статуті 
ПрАТ «Завод «Перетворювач» (четверта редакція). Припинено повнова-
ження члена ревізійної комісії Солодовника Анатолія Івановича (посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), який перебував на 
посаді члена ревізійної комісії з 24.01.2011. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, володіє пакетом акцій, 
що складає 0,000035% статутного капіталу ПрАТ «Завод «Перетворювач. 
Замість члена ревізійної комісії Солодовника Анатолія Івановича, повно-
важення якого припинені, нікого не обрано. 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач» прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії ПрАТ «Завод «Перетворювач». Підставою для прийняття 
такого рішення є відсутність ревізійної комісії як органу контролю у Статуті 
ПрАТ «Завод «Перетворювач» (четверта редакція). Припинено повнова-
ження члена ревізійної комісії Попенець Ірини Василівни (посадова особа 
не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка перебувала на посаді 
члена ревізійної комісії з 24.01.2011. Посадова особа непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має, акціями ПрАТ «Завод «Пе-
ретворювач» не володіє. Замість члена ревізійної комісії Попенець Ірини 
Василівни, повноваження якої припинені, нікого не обрано. 

16.11.2016 позачерговими загальними зборами ПрАТ «Завод «Перетво-
рювач» прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії ПрАТ «Завод «Перетворювач». Підставою для прийняття 
такого рішення є відсутність ревізійної комісії як органу контролю у Статуті 
ПрАТ «Завод «Перетворювач» (четверта редакція). Припинено повнова-
ження члена ревізійної комісії Саяпіної Тетяни Миколаївни (посадова осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка перебувала на 
посаді члена ревізійної комісії з 24.01.2011. Посадова особа непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями ПрАТ «Завод 
«Перетворювач» не володіє. Замість члена ревізійної комісії Саяпіної Тетя-
ни Миколаївни, повноваження якої припинені, нікого не обрано. 

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

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

2. Голова правління  _______  Грошенков Михайло Юрійович
(найменування посади)  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  17.11.2016 (дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИй ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАч»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК
"КОНКОРД"

2. Код за ЄДРПОУ: 34514392
3. Місцезнаходження: 49000, м. Днiпро, площа Троїцька, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562-31-13-14 0562-31-04-38
5. Електронна поштова адреса: info@concord.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://concord.ua
7. Вид особливої інформації: Прийняття рішення про розміщення

цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капі-
талу.

II. Текст повідомлення
На позачергових загальних зборах акцiонерiв, що вiдбулися

18.11.2016 прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу банку
за рахунок додаткових внескiв на 45 000 000,00 (сорок п'ять мiльйонiв)
гривень шляхом приватного розмiщення простих iменних акцiй додатко-
вого випуску в бездокументарнiй формi iснування у кiлькостi 45000 (сорок
п'ять тисяч) штук номiнальною вартiстю 1000,00 (одна тисяча) гривень. 

Мета розмiщення акцiй - збiльшення статутного капiталу банку шля-
хом залучення додаткових коштiв, пiдвищення поточної платоспромож-
ностi i лiквiдностi банку. Кошти, отриманнi вiд розмiщення акцiй, будуть
використаннi для ведення банкiвської дiяльностi та подальшого змiцнен-
ня фiнансового стану банку.

Розмiр статутного капiталу банку на дату прийняття рiшення про роз-
мiщення акцiй 155 000 000,00 (сто п'ятдесят п'ять млн.) грн., а з урахуван-
ням збiльшення статутного капiталу 200 000 000,00 (двiстi млн.) грн. Спiв-
вiдношення суми акцiй, на яку вони розмiщуються до розмiру статутного
капiталу банку на дату прийняття цього рiшення 29,03%. Спiввiдношення
загальної суми акцiй банку, якi знаходяться в обiгу, до розмiру статутного
капiталу банку на дату прийняття цього рiшення 100%.

Акцiї розмiщуються за ринковою вартiстю 1000,00 (одна тисяча) грн.
Ринкова вартiсть визначена шляхом проведення їх оцiнки суб'єктом оцi-
ночної дiяльностi вiдповiдно до дiючого законодавства України (звiт про
оцiнку ТОВ "МЕГАЛIТ - ЕКСПЕРТ" станом на 10.10.2016) та затверджена
рiшенням наглядової ради банку (протокол вiд 21.10.2016).

За даними перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачерго-
вих зборах, власниками 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Банку, є:

- "фiзична особа", якiй належить 89 959 акцiй, що складає 58,0381 %
статутного капiталу Банку,

- "фiзична особа", якiй належить 65 000 акцiй, що складає 41,9355 %
статутного капiталу Банку,

Акцiї, що розмiщуються надають їх власникам право на отримання
частини прибутку банку у виглядi дивiдендiв, на участь в управлiннi бан-
ком, на отримання частини майна банку у разi його лiквiдацiї та iншi пра-
ва, передбаченi законом, що регулює питання створення, дiяльностi та
припинення акцiонерних товариств з урахуванням особливостей, визна-
чених Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". Простi акцiї на-
дають їх власникам однаковi права. Простi iменнi акцiї не пiдлягають кон-
вертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери банку.

Оплата акцiй, що пропонуються до розмiщення, здiйснюється за раху-
нок власних коштiв iнвесторiв, якi мають намiр придбати акцiї, виключно
грошовими коштами в нацiональнiй валютi, шляхом перерахування кош-
тiв на рахунок банку.

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 Т.в.о. голови правлiння Савченко Михай-
ло Олександрович 21.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИїВВО-
ДОКАНАЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 03327664
3. Місцезнаходження:Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 226-30-38, 254-32-61
5. Електронна поштова адреса: public@vodokanal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

2. Текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16.11.2016 № 

16/11/16), на підставі Статуту Товариства та заяви про дострокове припинення 
повноважень за власним бажанням, припинено повноваження члена правлін-
ня Товариства Сторожука Вадима Павловича. Паспорт: СР № 058971 виданий 
Березівським РВ УМВС України в Ровенській області 26.09.1996 року. На по-
саді перебував з 20.05.2016 року. Часткою в статутному капіталі Товариства не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 16.11.2016 
№ 16/11/16), на підставі Статуту Товариства та подання Голови правлін-
ня — генерального директора обрано членом правління Товариства Люб-
ченка Дмитра Івановича.

Паспорт: ТТ № 318762 виданий Голосіївським РВ ГУДМС України у м. Києві 
10.12.2015 року. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано на строк до 
припинення повноважень діючого складу правління (20.05.2021). Посадова 
особа протягом останніх п’яти років обіймала посади: начальник відділу, на-
чальник управління, заступник директора департаменту в органах Міністер-
ства внутрішніх справ України. З 01.09.2016 працює в Товаристві на посаді за-
ступника генерального директора з питань безпеки — директора департаменту 
безпеки.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління — генеральний директор Новицький Дмитро 

Юрійович

Шановні акціонери 
ПУбЛІчНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИїВСЬКИй МЕХАНІчНИй ЗАВОД ІГРАШОК  

ім. М.Ф.ВАТУТІНА» 
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акці-

онерів, які відбудуться «22» грудня 2016 року о 10-00 годині в при-
міщенні за адресою: Україна, м. Київ, вул. Онуфрія Трутенка, 10, 
конференц-зал. Початок реєстрації акціонерів о 09-30 годині, закін-
чення реєстрації акціонерів о 10-00 годині. Дата складання переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах — станом на 
24 годину «19» грудня 2016 року.

1. Про зміну місцезнаходження Товариства.
2. Про зміну найменування (типу) Товариства.
3. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції.
4. Про обрання, переобрання, підтвердження повноважень органів 

управління Товариства.
Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхід-

ними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 
м. Київ, вул. Онуфрія Трутенка, 10, у робочі дні з 9 до 18 години в прий-
мальній Генерального директора, а в день проведення загальних збо-
рів — також за адресою: м. Київ, вул. Онуфрія Трутенка, 10, конференц-
зал. Відповідальна особа — генеральний директор Товариства 
Глушицький М.О.

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

НКЦПФР оштрафувала ТОВ «АЛЬТ 
КАПІТАЛ» за численні факти 

маніпулювання
18 листопада 2016 року уповноваженими особа-

ми НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку) колегіально в рамках систем-
ної протидії маніпулюванню цінами на фондовому 
ринку розглянуто шість справ за фактами порушен-
ня законодавства у вигляді маніпулювання цінами 
на фондовому ринку.

Комісією встановлені численні факти маніпулю-
вання цінами з боку торговця цінними паперами 
ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ». Операції з ознаками маніпу-
лювання цінами здійснювалися з цінними паперами:

- ПАТ «ЗНВКІФ «КОРПОРАЦІЯ» 30.01.2015, 
17.02.2015 року на фондовій біржі ПрАТ «УМФБ»;

- ПАТ «ЗНВКІФ «КОРПОРАЦІЯ» 27.02.2015 року 
на фондовій біржі ПАТ «КМФБ»;

- ПАТ «ЗНВКІФ «ПРИБУТКОВИЙ АКТИВ» 
30.01.2015, 17.02.2015 року на фондовій біржі 
ПрАТ «УМФБ»;

- ПАТ «ЗНВКІФ «ПРИБУТКОВИЙ АКТИВ» 
27.02.2015 та 31.03.2015 року на фондовій біржі 
ПАТ «КМФБ»;

- ПАТ «ФАКТОР-КРЕДИТ «ФЕНІКС» (стара на-
зва — ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «ФЕ-
НІКС») 31.01.2014, 28.02.2014, 31.03.2014, 30.04.2014, 
30.05.2014, 27.06.2014, 31.07.2014, 29.08.2014, 
30.09.2014, 27.10.2014, 31.10.2014, 28.11.2014, 
17.12.2014, 30.12.2014, 26.01.2015, 30.01.2015, 
13.02.2015, 17.02.2015 року на фондовій біржі 
ПрАТ «УМФБ» та 27.02.2015, 27.03.2015, 31.03.2015, 
02.04.2015, 03.04.2015 року на фондовій біржі 
ПАТ «КМФБ»;

- ПАТ «НІКОНД» 27.06.2014, 30.09.2014, 
30.12.2014 року на фондовій біржі ПрАТ «УМФБ».

Купівля та продаж цінних паперів зазначених емі-
тентів здійснювалася серед обмеженого кола тор-
говців цінними паперами. Правочини укладалися в 
останні торгові дні місяця, неодноразово протягом 
торговельної сесії і майже одночасно (з незначною 
різницею в хвилини). Зазначені операції не мали 
очевидного економічного сенсу, за результатами 
торгів власник цінних паперів часто не змінювався. 
Торгівля цінними паперами зазначених емітентів на 
інших фондових біржах в ці періоди не відбувалась.

Розглянувши шість справ в комплексі, Комісія 
прийняла рішення об’єднати їх в одне провадження 
і за встановленими численними фактами маніпулю-
вання цінами застосувати до ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ» 
фінансову санкцію у розмірі 200 тис. грн.

Станом на 18.11.2016 року, за фактами маніпу-
лювання цінами на фондовому ринку НКЦПФР по-
рушено 154 справи, з них протягом поточного року 
розглянуто та прийнято рішення у 65 справах за да-

ним видом правопорушення. За результатами роз-
гляду накладено фінансових санкцій на загальну 
суму 4,64 млн грн, у відношенні 8 торговців цінними 
паперами застосовані санкції у вигляді анулювання 
ліцензії.

Рынок акций Украины в понедельник 
вышел в «зеленую зону» на единичных 

сделках
Украинский рынок акций в понедельник в начале 

торговой недели на единичных сделках возобновил 
рост: индекс «Украинской биржи» (УБ) к 11:35 кв по-
высился на 0,21% — до 806,99 пункта, индекс 
ПФТС — на 0,03%, до 266,52 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались 
только акции «Центрэнерго» (+0,8%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнер-
го» (+0,38%) и «Мотор Сичи» (-0,27%).

Аналитики инвесткомпании «Кинто» в утреннем 
комментарии отметили, что фондовый рынок Укра-
ины, как и основные мировые, в настоящее время 
малоактивен ввиду сложившейся неопределенно-
сти относительно дальнейшего движения.

«В последние дни биржевые индексы во всем 
мире мало меняются. На рынках сложилась нео-
пределенность после недавнего заметного роста 
фондовых индексов развитых стран и не менее су-
щественного снижения биржевых индикаторов раз-
вивающихся стран», — сказали эксперты.

На этом фоне аналитики «Кинто» в понедельник 
ожидают продолжение слабых изменений котиро-
вок наиболее ликвидных акций.

Немецко-украинский фонд намерен 
инвестировать EUR18 млн в развитие 
малого и среднего бизнеса в Украине

Немецко-украинский фонд (НУФ) готов инвести-
ровать EUR18 млн в развитие малого и среднего 
бизнеса (МСБ) в Украине, сообщается на веб-сайте 
Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на 
директора департамента финансового конролинга 
НБУ, по совместительству — исполнительного ди-
ректора фонда Олега Стрынжи.

«Нацбанк поддерживает правительственную 
стратегию развития малого и среднего бизнеса-
2020 (МСБ). Капитализация фонда полностью по-
зволяет ему стать эффективным национальным 
инструментом по финансированию МСБ в Украине 
путем привлечения внешних кредитных линий под 
низкие процентные ставки и финансирования 
банков-партнеров для кредитования целевых на-
правлений развития МСБ», — сказал он.

При этом О.Стрынжа отметил, что обновленная 
комплексная программа развития финсектора до 
2020 года, пересмотр которой в настоящее время 
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проводит НБУ, будет включать задачи по возобнов-
лению кредитования, в том числе — меры по упро-
щению получения финансирования украинским 
бизнесом, а также решение вопросов проблемной 
задолженности предприятий.

НБУ напомнил, что Министерство экономическо-
го развития и торговли 17 ноября представило 
стратегию развития малых и средних предприятий 
Украины до 2020 года, разработанную при под-
держке Европейского Союза.

Стратегия создана с целью увеличения роли 
МСБ в экономике Украины, включает шесть основ-
ных сфер: дерегуляцию, упрощение доступа МСБ к 
финансированию и налогового администрирова-
ния, повышение популярности предприниматель-
ства, привлечение МСБ к внешнеэкономической 
деятельности, обеспечение его инновационности.

НУФ создан с 1999 году с целью развития микро-, 
малых и средних предприятий путем предоставле-
ния кредитов через украинские банки. Его участни-
ками являются НБУ (31,3%), Министерство финан-
сов (31,3%), Немецкое кредитное учреждение KfW 
(37,4%).

Доллар слабо дешевеет  
к евро после 10 дней ралли

Доллар в ходе торгов в понедельник слабо деше-
веет по отношению к евро, при этом иена продол-
жает падение к большинству мировых валют из-за 
объявленного Банком Японии на прошлой неделе 
неограниченного выкупа японских гособлигаций.

Аналитики повышают прогнозы курса доллара к 
иене самыми быстрыми темпами более чем за 
год.

Евро к 9:05 МСК 21 ноября стоил $1,0600 по 
сравнению с $1,0588 на закрытие североамерикан-
ского рынка в прошлую пятницу.

Вероятность увеличения базовой процентной 
ставки в США в декабре оценивается рынком почти 
в 100%. Доллар дорожал предыдущие 10 сессий 
подряд, долларовый индекс ICE прибавил за это 
время 4,6%, поднявшись до самого высокого уров-
ня с апреля 2003 года.

Курс доллара к иене составил 111,11 иены про-
тив 110,91 иены/$1 по итогам предыдущей сессии, 
ранее в ходе торгов доллар достигал 110,78 иены — 
максимума с 1 июня. Евро в паре с японской нацва-
лютой дорожает — 117,79 иены против 117,44.

За последние две недели иена потеряла 7% в 
паре с долларом, продемонстрировав самое значи-
тельное падение с 1988 года. Аналитики Morgan 
Stanley ожидают «существенного падения» стоимо-
сти иены в обозримом будущем, Bank of America 
Merrill Lynch прогнозирует ослабление японской ва-
люты до 120 иен/$1.

Нефть дорожает на позитивных сигналах 
от Ирана, Ирака в отношении соглашения
Нефть, подорожавшая по итогам прошлой недели 

почти на 5%, продолжает идти вверх в понедельник 
на оптимистичных заявлениях Ирана, Ирака и других 
добывающих стран в отношении перспектив заклю-
чения картелем соглашения об ограничении добычи.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК подоро-
жали на 1,34% — до $47,48 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь 
на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 
этому времени выросли на 1,3% — до $46,29 за 
баррель.

Шансы на заключение соглашения повышаются 
из-за наметившегося компромисса с Ираном, кото-
рый в рамках соглашения может получить возмож-
ность нарастить добычу для компенсации понесен-
ных за годы международных санкций потерь.

Страны ОПЕК c высокой вероятностью достигнут 
30 ноября договоренности о снижении добычи, ска-
зал в субботу министр нефти Ирана Бижан Занга-
не. В этом случае, цитирует его иранское агентство 
Shana, мировые цены могут вырасти выше $55 за 
баррель, то есть до уровня, который страны ОПЕК 
считают подходящим и для потребителей, и для 
производителей.

В то же время пока окончательной договоренно-
сти в отношении квоты для Ирана нет.

Тегеран ранее говорил, что хотел бы иметь воз-
можность нарастить производство до 4-4,2 млн 
баррелей в сутки. Иран в октябре производил, по 
собственным данным, 3,92 млн баррелей в сутки.

Еще одним важным позитивным сигналом стали 
заявления Ирака, что ему удалось сблизить соб-
ственные данные добычи с оценками, которые 
дают эксперты ОПЕК.

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби выра-
зил оптимизм в отношении соглашения об ограни-
чении добычи нефти странами ОПЕК, что может 
говорить изменении позиции одного из основных 
противников снижения добычи в картеле, пишет 
The Wall Street Journal.

«Я действительно оптимистично настроен по по-
воду результатов очередного заседания ОПЕК», — 
приводит слова министра WSJ.

Президент РФ Владимир Путин подтвердил на 
пресс-конференции по итогам саммита АТЭС в Лиме 
позицию России, заключающуюся в готовности за-
морозить добычу нефти на нынешнем уровне.

По его словам, о том, будет ли достигнута страна-
ми ОПЕК договоренность, на 100% сказать нельзя, 
однако основные противоречия, которые были вну-
три ОПЕК и препятствовали сделке, «в целом если 
не устранены, то могут быть устранены». «Острых 
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вопросов, насколько мы себе представляем, уже не 
осталось», — заключил российский лидер.

В понедельник также приостановился рост курса 
доллара к мировым валютам, что также позитивно 
для цен на нефть. За 10 предыдущих сессий дол-
лар укрепился к корзине мировых валют на 4,3%.

Участники рынка ожидают сохранения высокой 
волатильности на рынке в ближайшее время.

Goldman повысил краткосрочный прогноз 
Brent до $50 за баррель на ожиданиях 

сделки ОПЕК
Goldman Sachs повысил краткосрочные прогно-

зы для нефтяного рынка в связи с ожиданиями, что 
члены Организации стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) договорятся об ограничении общей добычи 
на встрече 30 ноября, говорится в обзоре аналити-
ков инвестбанка.

По мнению экспертов Goldman Sachs, Россия мо-
жет присоединиться к соглашению ОПЕК, заморо-
зив добычу на текущем уровне.

Оценка для Brent на IV квартал улучшена с $43 
до $50 за баррель, на первый и второй кварталы 
2017 года — до $56,5 за баррель с соответственно 
$47 и $52 за баррель.

Прогноз цены WTI на текущий квартал повышен 
с $43 до $48,5 за баррель, на I полугодие 2017 года — 
с $47,5 до $55 за баррель.

Соглашение ОПЕК приведет к сокращению ком-
мерческих запасов нефти в США и других странах, 
считают в Goldman Sachs.

В долгосрочной перспективе фундаментальные 
факторы, влияющие на рынок, остаются неизмен-
ными, говорится в докладе. Производители слан-
цевой нефти, в первую очередь, в Северной Аме-
рике, будут снижать себестоимость добычи, а 
государства ОПЕК продолжат бороться за долю 
рынка.

Между тем нефть дорожает в понедельник на за-
явлениях представителей Ирана, Ирака и других 
добывающих стран о перспективах заключения 
картелем соглашения об ограничении добычи.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 11:10 МСК подо-
рожали на $0,64 (1,37%) — до $47,50 за баррель.

Цена декабрьского контракта на нефть WTI на 
торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 
этому времени увеличилась на $0,51 (1,12%) — до 
$46,2 за баррель. Торги этим контрактом заверша-
ются в понедельник. Январский фьючерс прибавил 
в цене 1,3%, вплотную приблизившись к $47 за бар-
рель.

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