
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, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань, у формі Витягу від 17.06.2016 року 
№1001046073, про державну реєстрацію припинення 
ЗАТ «Одеська мехколона №10» (код за ЄДРПОУ - 
00132500, 65031, м. Одеса, Суворовський район, 
вул. Проценко, буд. 52) 13.10.2009 року в результаті ре-
організації, що отримано від ТОВ «Одеська мехколона 
№10» (код за ЄДРПОУ – 00132500) листом від 02.06.2016 
року №02/2 (за вх. №5306-з від 13.06.2016), скасовано 
реєстрацію випуску акцій Зат «одеська мехколона 
№10» (код за ЄДРПОУ  – 00132500). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ЗАТ «Одеська мехколона №10» 
(код за ЄДРПОУ – 00132500) від 24.09.1998 року 
№233/15/1/98, видане Одеським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 139-Кф-С-а від 
30 червня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, у формі Витягу 
від 16.06.2016 року №1001044861, про державну реєстра-
цію припинення ВАТ «Зонт» (код за ЄДРПОУ - 00310249, 
65104, м. Одеса, проспект маршала Жукова, 103) 
07.02.2011 року в результаті реорганізації, що отримано 
від ТДВ «Зонт» (код за ЄДРПОУ – 00310249) листом від 
07.06.2016 року №28 (за вх. №5313-з від 13.06.2016), ска-
совано реєстрацію випуску акцій ват «Зонт» (код за 
ЄДРПОУ – 00310249). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Зонт» (код за ЄДРПОУ – 00310249) від 
03.02.2003 року №05/15/1/03, видане Одеським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження  
№140-Кф-С-а від 30 червня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, та на підставі п. 11 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
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Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно 
до постанови господарського суду Львівської області від 
07.06.2016 у справі №33/32 про визнання боржника банкру-
том і відкриття ліквідаційної процедури, що отримано від лік-
відатора ват «львівська пересувна механізована коло-
на №7» Кобельника О.С. листом від 22.06.2016 №02-03/241, 
зупинено обіг акцій ВАТ «Львівська пересувна механізована 
колона №7», код за ЄДРПОУ: 05513158 – розпорядження 
№162-Кф-З від 12 липня 2016 року 

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

«14» липня 2016 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), 
відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 23.06.2010 про державну ре-
єстрацію припинення ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ МОТОЗАВОД» 
(код за ЄДРПОУ: 00232762, 79022, м. Львів, вул. Городоць-
ка, буд. 174) 16.03.2010 в результаті реорганізації, що отри-
мано від ТОВ «ЛЬВІВСЬКИЙ МОТОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 
00232762) листом від 23.06.2016 №54, скасовано реєстра-
цію випуску акцій ват «лЬвІвСЬКий мотоЗавод» (код 
за ЄДРПОУ: 00232762). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ МОТОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 
00232762) від 29.06.1999 року №187/13/1/99, видане Львів-
ським територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження №165-Кф-С-а від 12 липня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до відомостей з Єдиного державно-
го реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань у формі витягу від 23.06.2016 про 
державну реєстрацію припинення ВАТ «ШУМСЬКИЙ МАС-
ЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 00447155, 47100, Тернопіль-
ська область, Шумський район, м. Шумськ, вул. І. Франка, 
буд. 10) 24.12.2010 в результаті реорганізації, що отримано 
від ТОВ «ШУМСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 
00447155) листом від 30.06.2016 №47, скасовано реєстра-
цію випуску акцій ват «ШУмСЬКий маСлоЗавод» (код 

за ЄДРПОУ: 00447155). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «ШУМСЬКИЙ МАСЛОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ: 
00447155) від 25.06.1999 року №72/19/1/99, видане Терно-
пільським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №164-Кф-С-а від 12 липня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, п. 2 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за №822/23354, із змінами та доповнення-
ми, відповідно до документів, наданих ПрАТ «Українсько-
Чеське спільне підприємство «Велвана», 02099, м. Київ, 
вул. Зрошувальна, 15-Б, код за ЄДРПОУ: 23731918, на ска-
сування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій прат «Українсько-Чеське спільне підприємство 
«велвана». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Українсько-Чеське спільне підприємство «Велвана» 
від 09.08.2010 року №301/10/1/10, видане 05.01.2015 року 
Центральним територіальним департаментом Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 166-Кф-С-а від 12 липня 2016 року.

нКцпфр повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 11.07.2016 р. №314-ца-Уп-дУ, 
винесеної у відношенні тов «пІрС» (код за ЄДРПОУ: 
31341482) за порушення вимог законодавства щодо цінних 
паперів, анульовано ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, 
а саме: серії АЕ № 286656 від 01.10.2013 року (діяльність 
із зберігання активів інститутів спільного інвестування) та 
серії АЕ №286654 від 01.10.2013 (депозитарної діяльності 
депозитарної установи).

*    *    *
Постановою про накладення санкції за правопорушення 

на ринку цінних паперів від 11.07.2016 р. № 319-ца-Уп-КУа, 
винесеної у відношенні прат апф КУа «ЄвропейСЬКІ 
промиСловІ ІнвеСтицІЇ» (код за ЄДРПОУ 32159455), 
за повторне порушення ліцензіатом Ліцензійних умов, ану-
льовано ліцензію на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління активами), а 
саме: серії АД № 034323 від 23.04.2012 року.

12.07.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.
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 повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
публічне акціонерне товариство «Завод «фреГат»
2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 первомайськ Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
0516131293 0516143725
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 11.07.2016р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Протоколу № 33 від 
11.07.2016р.

Посадова особа Акулов Антон Валерійович (паспорт: серія МВ номер 
136140 виданий 13.11.2002р. 

Зарічним ВМ СМВ УМВС України в Сумській області), призначена на 
посаду Заступник голови Правління з якості - Член Правління.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: постійно.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з 

якості ВТК ПАТ Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДікомпре-
сормаш».

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

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

2.
Голова Правління  ____________  Стафєєв О.П.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 11.07.2016
  (дата)

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво 
«Завод «фреГат»

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво 
«тУриСтиЧний КомплеКС «пролІСоК»

Цим оголошенням повідомляємо про заміну свідоцтва про реєстрацію 
випуску іменних цінних паперів документарної форми існування на свідо-
цтво про реєстрацію випуску іменних цінних паперів у бездокументарній 
формі публічного акціонерного товариства «туристичний комплекс 
«пролісок» (місцезнаходження: 03179, місто Київ, проспект Перемо-
ги, 139, код ЄДРПОУ 02573510).

Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:
Дата реєстрації: 18.07.2001 р.;
Орган, що видав свідоцтво: Управління ДКЦПФР в м. Києві;
Реєстраційний номер випуску: 341/1/01

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво 
«тУриСтиЧний КомплеКС «пролІСоК»

Цим оголошенням повідомляємо про те, що оригінал свідоцтва 
про реєстрацію випуску цінних паперів публічного акціонерного то-
вариства «туристичний комплекс «пролісок» (місцезнаходження: 
03179, місто Київ, проспект Перемоги, 139, код ЄДРПОУ 02573510) 
втрачено.

Реквізити втраченого свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:
Дата реєстрації: 18.07.2001 р.;
Орган, що видав свідоцтво: Управління ДКЦПФР в м. Києві;
Реєстраційний номер випуску: 341/1/01

Наглядовою радою ЗАТ «УКРЕЛЕКТРОВАТ» прийнято рішення про 
забезпечення існування іменних цінних паперів Товариства у бездо-
кументарній формі (Протокол № 18/2016 від 12.07.2016 р. засідання 
Наглядової Ради ЗАТ «УКРЕЛЕКТРОВАТ»).

реквізити емітента: повне найменування згідно з установчими до-
кументами - ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СПІЛЬНЕ 
УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІН-
ВЕСТИЦІЯМИ «УКРЕЛЕКТРОВАТ»; скорочене найменування згідно з 
установчими документами - ЗАТ «УКРЕЛЕКТРОВАТ»; код за ЄДРПОУ 
- 24236612; місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 
юридичної особи - 49000, Україна, Дніпропетровська область, місто 
Дніпро, вулиця Комсомольська, будинок 25, квартира 38; адреса для 
поштових повідомлень - 49000, Україна, Дніпропетровська область, 
місто Дніпро, вулиця Комсомольська, будинок 25, квартира 38; теле-
фон 0504810948, факс відсутній.

реквізити випуску іменних цінних паперів документарної 
форми існування, щодо якого прийнято рішення: вид і тип цінних 
паперів - прості акції; дані свідоцтва про реєстрацію випуску акцій - 
орган, що видав свідоцтво - Дніпропетровське територіальне управ-
ління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, реє-
страційний номер випуску - 237/04/1/98, дата реєстрації - 21 вересня 
1998 року; міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - 
UA0405051006.

Інформація про підтвердження прав на цінні папери та прав 
за цінними паперами в бездокументарній формі: підтвердженням 
прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументар-
ній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника в 
депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наяв-
ності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних папе-
рах.

реквізити центрального депозитарію, який буде обслуговува-
ти випуск цінних паперів, щодо якого прийнято рішення: наймену-
вання – Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій 
України»; код за ЄДРПОУ - 30370711; місцезнаходження - 04071, місто 
Київ, вулиця Нижній Вал, будинок 17/8.

реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкрива-
ти рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів: наймену-
вання - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕПО-
ЗИТАРНИЙ ЦЕНТР «ПРИДНІПРОВ'Я»; місцезнаходження - 49000, 
Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Челюскіна, будинок 8; 
телефони контактної особи: (0562) 36-07-85; код за ЄДРПОУ 31037030; 
дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депо-
зитарної установи: номер ліцензії - серія АЕ № 294699, дата видачі - 
27.01.2015 р., орган, що видав ліцензію - Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку.

Інформація про потребу укладення власником цінних папе-
рів договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з 
обраною ним депозитарною установою: Для здійснення опера-
цій з цінними паперами власник акцій повинен укласти договір про 
обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною устано-
вою, визначеною рішенням Наглядової ради Товариства (Прото-
кол № 18/2016 від 12.07.2016 р.), а саме: ТОВ «ДЦ «ПРИДНІПРОВ'Я». 
Для укладення договору власник акцій повинен звернутися осо-
бисто до депозитарної установи за адресою: 49000, м. Дніпро, 
вул. Челюскіна, буд. 8, у робочі дні з 10 до 17 години. При собі 
необхідно мати паспорт та оригінал довідки про присвоєння іден-
тифікаційного номеру. Додаткову інформацію щодо укладення до-
говору із депозитарною установою можна отримати за телефоном: 
(0562) 36-07-85.

повІдомлення
про прийняття рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів 

ЗаКритоГо аКцІонерноГо товариСтва «СпІлЬне УКраЇнСЬКо-америКанСЬКе 
пІдприЄмСтво З ІноЗемними ІнвеСтицІями «УКрелеКтроват» 

у бездокументарній формі
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 
приватне аКцІонерне товариСтво «бехІв-

СЬКий СпецІалІЗований Кар’Єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443749
3. Місцезнаходження 11523, Житомирська область, Коростенський 

район, с. михайлівка
4. Міжміський код, телефон та факс 0414255925
5. Електронна поштова адреса yyakunina@bsq.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://bexi.emit.com.ua
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

2. текст повідомлення
11.07.2016 р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 

«Бехівський спеціалізований кар’єр» прийнято рішення про зміну складу 
посадових осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади члена Правління Лізу Андрія Михайловича  
(п-т ВМ 291611 вид. Овруцьким РВ УМВС України в Житомирській обл. 
11.03.2005р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному капіта-
лі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 25.03.2011 р. непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена правління Тичину Валерія Олександро-
вича (п-т МЕ 601299 вид. Коростенський МРВ УМВС України в Житомир-
ській області 17.12.2004р.) за рішенням Наглядової ради.Часткою у ста-
тутному капіталі емітента не володіє; особа призначена строком на 1 рік 
згідно Статуту; до призначення протягом останніх п’яти років обіймав на-
ступні посади–заступник голови правління з охорони праці та виробни-
цтва ПрАТ «Бехівський спецкар’єр»; непогашених судимостей за корисли-
ві та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління Кузнєцов в.І. 11.07.2016р.

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

тю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
пУблІЧне аКцІонерне товариСтво 

«попІлЬнянСЬКий СпецКар’Єр»
2. Код за ЄДРПОУ 03443732
3. Місцезнаходження 13524, Житомирська область, попільнян-

ський район, с. миролюбівка, вул. Червоноармійська, 66
4. Міжміський код, телефон та факс 0413725462
5. Електронна поштова адреса psk@frz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://popilnya.emit.com.ua
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

2. текст повідомлення
11.07.2016 р. Наглядовою радою Публічного акціонерного товариства 

«Попільнянський спецкар’єр» прийнято рішення про зміну складу посадо-
вих осіб емітента, а саме:

- звільнено з посади члена правління Сергеєва Олега Борисовича 
(п-т МА № 228327 вид. Центральним ВВССМУ УМВС України в Сум-
ській обл. 05.12.1996 р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє; обіймав дану посаду з 27.04.2009 року; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- призначено на посаду члена правління Пиляя Василя Юрійовича 
(п-т ВМ № 644225 вид. Попільнянським РВ УМВС України в Житомир-
ській обл. 12.10.1998 р.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє; особа призначена строком на 1 рік згід-
но Статуту; до призначення протягом останніх п’яти років займав наступні 
посади – головний енергетик ПАТ «Попільнянський спецкар’єр»; непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова правління Кузнєцов в.І. 11.07.2016р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУблІЧне аКцІонер-
не товариСтво 
«КиЇвобленерГо»

2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, 

Києво-Святошинський район, 
м. Вишневе, вул. Київська, 2 б

4. Міжміський код, телефон та факс (044) 494 43 20, (044) 443 03 04
5. Електронна поштова адреса емітента Iryna.Shevchuk@koe.vsei.uа
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.koe.vsei.ua

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

ІІ.текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» вiд 11.07.2016 

року (Протокол б/н вiд 11.07.2016 року) припинено повноваження бабича 
Сергія володимировича, як члена Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з 
11.07.2016 року у зв’язку зі звільненням. Бабич Сергій Володимирович пе-
ребував на посадi члена Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з 23.07.2015 
року. Часткою в статутному капіталі емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» вiд 11.07.2016 року 
(Протокол б/н вiд 11.07.2016 року) обрано членом Правлiння ПАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО» Директора технічного Гетманова володимира анатолійо-
вича з 12.07.2016 року. Повноваження Гетманова В.А., як члена Правління 
Товариства, є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою Товари-
ства рішення про їх припинення. Протягом останніх 5 рокiв Гетманов Воло-
димир Анатолійович обіймав посади Першого заступника директора техніч-
ного та Директора технічного. Часткою в статутному капіталі емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» вiд 11.07.2016 
року (Протокол б/н вiд 11.07.2016 року) припинено повноваження Коло-
мійчука Юрія вікторовича, як члена Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 
з 11.07.2016 року у зв'язку з переведенням на іншу посаду. Коломійчук 
Юрій Вікторович перебував на посадi члена Правління ПАТ «КИЇВОБЛ-
ЕНЕРГО» з 26.07.2013 року. Часткою в статутному капіталі емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Рiшенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» вiд 11.07.2016 року 
(Протокол б/н вiд 11.07.2016 року) обрано членом Правлiння ПАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО» Директора комерційного Скопенка василя вікторовича з 
12.07.2016 року. Повноваження Скопенка В.В., як члена Правління Товари-
ства, є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рі-
шення про їх припинення. Протягом останніх 5 рокiв Скопенко Василь Вік-
торович обіймав посаду комерційного директора по збуту електроенергії та 
заступника Голови правління. Часткою в статутному капіталі емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова правління поливяний І.о. 11 липня 2016 року

ват «КонотопСЬКе виробниЧо-
КомплеКтУвалЬне УправлІння»

повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 25 серпня 
2016р. о 14.00 годині за адресою:41600, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. Сумська,16 , кімната №2 з повісткою дня:

1. Затвердження ліквідаційного балансу.
Реєстрація акціонерів відбудеться у день проведення зборів за адре-

сою: Сумська обл., м. Конотоп вул. Сумська,16, кімната №2 з 9.00 до 
14.00год.

Ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішення з 
питань порядку денного можна в робочі дні з 10.00до 16.00год. за адре-
сою: Сумська обл., м. Конотоп вул. Сумська,16. Особа відповідальна за 
порядок ознайомлення акціонерів з документам — член ліквідаційної ко-
місії Головко Л.В.

Якщо Ви не зможете прибути на збори, ліквідаційна комісія просить 
доручити комусь з акціонерів або ж іншій особі представляти Ваші інтер-
еси на зборах, відповідно оформивши доручення. телефон для довідок 
(05447)-2-32-38.
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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)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СУМИРИБГОСП»

2. Код за ЄДРПОУ: 00476760
3. Місцезнаходження: 40002 м. Суми, вул. Роменська, 105
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00 , (044) 496-32-00 
5. Електронна поштова адреса: ir.nesterenko@ip-group.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://00476760.emitents.org
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. текст повідомлення 
Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «СУМИ-

РИБГОСП» станом на 30.06.2016 р., що був отриманий 11.07.2016 р., 
стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: станом на 30.06.2016 р. ТОВАРИ-
СТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ-

АГРАРНИЙ-СОЮЗ» (код за ЄДРПОУ 36045313) не володіє акціями 
ПАТ «СУМИРИБГОСП». До даної зміни ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКИЙ-АГРАРНИЙ-СОЮЗ» було власни-
ком 9 202 806 (дев'ять мiльйонiв двiстi двi тисячi вiсiмсот шiсть) акцiй, що 
у вiдсотках до статутного капiталу становить 85,211166%.

Вiдповiдно до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ «СУМИ-
РИБГОСП» станом на 30.06.2016 р., що був отриманий 11.07.2016 р., 
стало вiдомо про змiну власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй, а саме: станом на 30.06.2016 власником 
9 202 806 (дев'ять мiльйонiв двiстi двi тисячi вiсiмсот шiсть) акцiй є 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИ-
ФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 
«ХОЛДИНГ IНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 36861895), що у вiдсотках до ста-
тутного капiталу становить 85,211166%. Розмір частки ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ХОЛДИНГ 
IНВЕСТ» до даної зміни складав 0 % статутного капіталу.

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

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

2. директор  бондар а.в.
12.07.2016

пУблIЧне аКцIонерне товариСтво «СУмирибГоСп»

ООО "PAPER TRADE"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства",
юридична особа - нерезидент України ООО "PAPER TRADE" (Латвія,
Рига, вул. Любанас, 82, реєстраційний номер 40003616009) повідомляє
про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 35 651
236 шт., що становить 51,84% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення, юридична особа - нерезидент України
ООО "PAPER TRADE" (Латвія, Рига, вул. Любанас, 82) не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬ-
НЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-

ровоградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641,
Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосей-
на,50. Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна пош-
това адреса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про при-
пинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про припинення: 08.07.2016 р. Рішення про

припинення емітента шляхом перетворення прийняте загальними збора-
ми акціонерів ПАТ "Кіровоградграніт", дата проведення загальних зборів
- 08 липня 2016 року. Результати голосування: "за" - 2 959 360 голосів
(100% голосів акціонерів, присутніх на зборах, що мають голосуючі акції),
"проти" - 0(0%). Причина рішення про припинення емітента шляхом пе-
ретворення: спрощення системи управління та зменшення витрат на об-
слуговування товариства. Найменування юридичної особи правонаступ-
ника після перетворення: Товариство з додатковою відповідальністю
"ГРАНКОМ". Порядок розподілу активів та зобов'язань: ПАТ "Кіровоград-
граніт" перетворюється у ТДВ "ГРАНКОМ", яке є правонаступником всіх
прав, в т.ч. майнових (активів) та обов'язків ПАТ "Кіровоградграніт". Роз-
мір статутного капіталу ТДВ "Кіровоградграніт" - 9 300 000 (дев'ять міль-
йонів триста тисяч) грн. Порядок та умови обміну акцій емітента, який
припиняється на частки юридичної особи-правонаступника: З дати про-
ведення державної реєстрації ТДВ "ГРАНКОМ" призначений керівник
здійснює обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ". Кінцевий термін звер-
нення акціонерів до товариства по питанню обміну акцій на частки ТДВ
"ГРАНКОМ" необмежений. Обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ" здій-
снюється за адресою: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н,
с.Соколiвське, вул.Шосейна,50, кабінет керівника, в робочі дні з 09.00 го-
дин до 12.00 годин. Право на обмін акцій ПАТ "Кіровоградграніт" на час-
тки ТДВ "ГРАНКОМ" мають всі акціонери ПАТ "Кіровоградграніт". Акці-
онери, що звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп
належних їм акцій та скористалися правом обов'язкового викупу акцій то-
вариством, відсутні. Вартість однієї частки ТДВ "ГРАНКОМ" дорівнює но-
мінальній вартості однієї акції ПАТ "Кіровоградграніт" - 3,10 грн. Обмін
акцій проводиться за фпринципом "одна акція - одна частка". Розмір у
відсотках часток кожного учасника у статутному капіталі ТДВ "ГРАНКОМ"
дорівнює розміру у відсотках акцій у статутному капіталі ПАТ "Кіровог-
радграніт".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України: 

Голова комісії з припинення 
Кайдаш Юрій Анатолійович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641, Кіро-
воградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна поштова ад-
реса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
08.07.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів було створено

та обрано комісію з припинення ПАТ "Кіровоградграніт" в зв'язку із прий-
няттям рішення про припинення шляхом перетворення. Припинено пов-
новаження: Генеральний директор Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт
ЕА 486252 Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй області
31.07.1998), розмір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. На посаді перебу-
вав з 26.04.2011р. по 11.07.2016р., переобрано 26.04.2016р. Обрано: Го-
лова комісії з припинення Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт ЕА 486252
Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.07.1998), роз-
мір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. Протягом останніх 5 років займав
інші посади: Генеральний директор ПАТ "Кіровоградграніт". На посаду об-
раний до закінчення процесу перетворення товариства. Член комісії з
припинення Луцкевич Світлана Іванівна (паспорт ЕА 662444 Ленінським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 13.10.1999); розмір пакета ак-
цій: 1977,80 грн.; 0,02127%. Протягом останніх 5 років займала інші поса-
ди: заступник генерального директора по фінансам ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Член комісії з припинення Голованова Олена Анатоліївна (паспорт ЕВ
152041 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградс-
ькій області 31.01.2007); розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. Протягом остан-
ніх 5 років займала інші посади: головний бухгалтер ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України  Голова комісії з припинення Кайдаш
Юрій Анатолійович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОР-

ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЛАВБУД"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"СЛАВБУД", код ЄДРПОУ 35446973 (далі - ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД"), по-
відомляє про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 32
837 391 шт., що становить 47,75% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення  ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД" не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУблIЧне аКцIонерне 

товариСтво 
КомерцIйний банК 
«ЄвробанК» 

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

Шевченка, будинок 35
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 585-44-21 
(044) 220-11-89

5. Електронна поштова 
адреса

i.osadcha@eurobank-ua.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

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

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
ємітента

II. текст повідомлення
11 липня 2016 року наказом Тимчасової адмiнiстрацiї (Наказ № 284-

ОС вiд 11.07.2016 року) звiльнено з посади Заступника Голови 
Правлiння адмiнiстративно-управлiнського апарату, Члена Правлiння 
Манiшина Iгоря Вiкторовича (паспорт серiї СН 207443 виданий 
Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 18.07.1996 р.) у зв'язку iз 
скороченням штату працiвникiв вiдповiдно до п.1 ст.40 КЗпП України з 
11.07.2016 року.

Повноваження та обов`язки члена Правлiння передбаченi в статутi 
Банку та в положеннi про Правлiння банку.

Посадова особа перебувала на посадi з 23.08.2006 р. по 11.07.2016 р. 
Часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє, непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Замiсть звiльненої особи на посаду Заступника Голови Правлiння 
адмiнiстративно-управлiнського апарату, Члена Правлiння ПАТ КБ «ЄВ-
РОБАНК» нiкого не призначено.

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

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

2. Найменування посади Кононець Вадим Валерiйович
Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладiв 
фiзичних осiб на здiйснення 
тимчасової адмiнiстрацiї

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2016.07.11
(дата)
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приватне аКцІонерне товариСтво «тера-
Гарант» (Код ЄДРПОУ 30447506, м.Запоріжжя, вул.Волзька, б.27, 27-А)

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів
Комісія з припинення Приватного акціонерного товариства «Тера-

Гарант» повідомляє, що 15 серпня 2016 р. о 10:00 за адресою: м.Запо-
ріжжя, вул.волзька, б.27, 27а, на другому поверсі відбудуться позачер-
гові загальні збори акціонерів ПРАТ «ТЕРА-ГАРАНТ».

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09:00, 
закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах о 09:45 за 
вищевказаною адресою.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів – паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 09.08.2016 р.

перелік питань включених до проекту порядку денного:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів ПРАТ «Тера-Гарант».
2. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів ПРАТ «Тера-

Гарант».
3. Про затвердження порядку проведення загальних зборів ПРАТ  «Тера-

Гарант».

4. Про затвердження звіту комісії з припинення ПРАТ «Тера-Гарант».
5. Про затвердження передавального акта від ПРАТ «Тера-Гарант» до 

ТОВ «Тера-Гарант».
6. Про скасування реєстрації випуску акцій ПРАТ «Тера-Гарант».
7. Про проведення установчих зборів ТОВ «Тера-Гарант».
8. Про затвердження Статуту ТОВ «Тера-Гарант».
9. Про призначення уповноваженої особи на підписання Статуту 

ТОВ  «Тера-Гарант».
10.Про обрання органів управління ТОВ «Тера-Гарант».
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, розміщена на сайті http://teragarant.pat.ua/
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами під час підготовки до за-

гальних зборів з понеділка по п’ятницю, з 8-00 до 17-00 год., за місцезнахо-
дженням Товариства: м.Запоріжжя, вул.Волзька, б.27, 27А, в кабінеті дирек-
тора, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. 

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріала-
ми під час підготовки до загальних зборів, а також за вчасне повідом лення 
акціонерів про проведення та про зміни у порядку денному Загальних збо-
рів – Голова комісії з припинення Романенко Юрій Павлович (тел. 38050-
606-87-87).

Голова комісії з припинення  романенко Ю.п.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ООО "PAPER TRADE"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства",
юридична особа - нерезидент України ООО "PAPER TRADE" (Латвія,
Рига, вул. Любанас, 82, реєстраційний номер 40003616009) повідомляє
про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 35 651
236 шт., що становить 51,84% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення, юридична особа - нерезидент України
ООО "PAPER TRADE" (Латвія, Рига, вул. Любанас, 82) не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬ-
НЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-

ровоградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641,
Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосей-
на,50. Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна пош-
това адреса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про при-
пинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про припинення: 08.07.2016 р. Рішення про

припинення емітента шляхом перетворення прийняте загальними збора-
ми акціонерів ПАТ "Кіровоградграніт", дата проведення загальних зборів
- 08 липня 2016 року. Результати голосування: "за" - 2 959 360 голосів
(100% голосів акціонерів, присутніх на зборах, що мають голосуючі акції),
"проти" - 0(0%). Причина рішення про припинення емітента шляхом пе-
ретворення: спрощення системи управління та зменшення витрат на об-
слуговування товариства. Найменування юридичної особи правонаступ-
ника після перетворення: Товариство з додатковою відповідальністю
"ГРАНКОМ". Порядок розподілу активів та зобов'язань: ПАТ "Кіровоград-
граніт" перетворюється у ТДВ "ГРАНКОМ", яке є правонаступником всіх
прав, в т.ч. майнових (активів) та обов'язків ПАТ "Кіровоградграніт". Роз-
мір статутного капіталу ТДВ "Кіровоградграніт" - 9 300 000 (дев'ять міль-
йонів триста тисяч) грн. Порядок та умови обміну акцій емітента, який
припиняється на частки юридичної особи-правонаступника: З дати про-
ведення державної реєстрації ТДВ "ГРАНКОМ" призначений керівник
здійснює обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ". Кінцевий термін звер-
нення акціонерів до товариства по питанню обміну акцій на частки ТДВ
"ГРАНКОМ" необмежений. Обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ" здій-
снюється за адресою: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н,
с.Соколiвське, вул.Шосейна,50, кабінет керівника, в робочі дні з 09.00 го-
дин до 12.00 годин. Право на обмін акцій ПАТ "Кіровоградграніт" на час-
тки ТДВ "ГРАНКОМ" мають всі акціонери ПАТ "Кіровоградграніт". Акці-
онери, що звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп
належних їм акцій та скористалися правом обов'язкового викупу акцій то-
вариством, відсутні. Вартість однієї частки ТДВ "ГРАНКОМ" дорівнює но-
мінальній вартості однієї акції ПАТ "Кіровоградграніт" - 3,10 грн. Обмін
акцій проводиться за фпринципом "одна акція - одна частка". Розмір у
відсотках часток кожного учасника у статутному капіталі ТДВ "ГРАНКОМ"
дорівнює розміру у відсотках акцій у статутному капіталі ПАТ "Кіровог-
радграніт".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України: 

Голова комісії з припинення 
Кайдаш Юрій Анатолійович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641, Кіро-
воградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна поштова ад-
реса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
08.07.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів було створено

та обрано комісію з припинення ПАТ "Кіровоградграніт" в зв'язку із прий-
няттям рішення про припинення шляхом перетворення. Припинено пов-
новаження: Генеральний директор Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт
ЕА 486252 Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй області
31.07.1998), розмір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. На посаді перебу-
вав з 26.04.2011р. по 11.07.2016р., переобрано 26.04.2016р. Обрано: Го-
лова комісії з припинення Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт ЕА 486252
Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.07.1998), роз-
мір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. Протягом останніх 5 років займав
інші посади: Генеральний директор ПАТ "Кіровоградграніт". На посаду об-
раний до закінчення процесу перетворення товариства. Член комісії з
припинення Луцкевич Світлана Іванівна (паспорт ЕА 662444 Ленінським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 13.10.1999); розмір пакета ак-
цій: 1977,80 грн.; 0,02127%. Протягом останніх 5 років займала інші поса-
ди: заступник генерального директора по фінансам ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Член комісії з припинення Голованова Олена Анатоліївна (паспорт ЕВ
152041 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградс-
ькій області 31.01.2007); розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. Протягом остан-
ніх 5 років займала інші посади: головний бухгалтер ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України  Голова комісії з припинення Кайдаш
Юрій Анатолійович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОР-

ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЛАВБУД"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"СЛАВБУД", код ЄДРПОУ 35446973 (далі - ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД"), по-
відомляє про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 32
837 391 шт., що становить 47,75% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення  ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД" не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

ООО "PAPER TRADE"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства",
юридична особа - нерезидент України ООО "PAPER TRADE" (Латвія,
Рига, вул. Любанас, 82, реєстраційний номер 40003616009) повідомляє
про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 35 651
236 шт., що становить 51,84% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення, юридична особа - нерезидент України
ООО "PAPER TRADE" (Латвія, Рига, вул. Любанас, 82) не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬ-
НЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-

ровоградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641,
Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосей-
на,50. Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна пош-
това адреса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про при-
пинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про припинення: 08.07.2016 р. Рішення про

припинення емітента шляхом перетворення прийняте загальними збора-
ми акціонерів ПАТ "Кіровоградграніт", дата проведення загальних зборів
- 08 липня 2016 року. Результати голосування: "за" - 2 959 360 голосів
(100% голосів акціонерів, присутніх на зборах, що мають голосуючі акції),
"проти" - 0(0%). Причина рішення про припинення емітента шляхом пе-
ретворення: спрощення системи управління та зменшення витрат на об-
слуговування товариства. Найменування юридичної особи правонаступ-
ника після перетворення: Товариство з додатковою відповідальністю
"ГРАНКОМ". Порядок розподілу активів та зобов'язань: ПАТ "Кіровоград-
граніт" перетворюється у ТДВ "ГРАНКОМ", яке є правонаступником всіх
прав, в т.ч. майнових (активів) та обов'язків ПАТ "Кіровоградграніт". Роз-
мір статутного капіталу ТДВ "Кіровоградграніт" - 9 300 000 (дев'ять міль-
йонів триста тисяч) грн. Порядок та умови обміну акцій емітента, який
припиняється на частки юридичної особи-правонаступника: З дати про-
ведення державної реєстрації ТДВ "ГРАНКОМ" призначений керівник
здійснює обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ". Кінцевий термін звер-
нення акціонерів до товариства по питанню обміну акцій на частки ТДВ
"ГРАНКОМ" необмежений. Обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ" здій-
снюється за адресою: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н,
с.Соколiвське, вул.Шосейна,50, кабінет керівника, в робочі дні з 09.00 го-
дин до 12.00 годин. Право на обмін акцій ПАТ "Кіровоградграніт" на час-
тки ТДВ "ГРАНКОМ" мають всі акціонери ПАТ "Кіровоградграніт". Акці-
онери, що звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп
належних їм акцій та скористалися правом обов'язкового викупу акцій то-
вариством, відсутні. Вартість однієї частки ТДВ "ГРАНКОМ" дорівнює но-
мінальній вартості однієї акції ПАТ "Кіровоградграніт" - 3,10 грн. Обмін
акцій проводиться за фпринципом "одна акція - одна частка". Розмір у
відсотках часток кожного учасника у статутному капіталі ТДВ "ГРАНКОМ"
дорівнює розміру у відсотках акцій у статутному капіталі ПАТ "Кіровог-
радграніт".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України: 

Голова комісії з припинення 
Кайдаш Юрій Анатолійович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641, Кіро-
воградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна поштова ад-
реса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
08.07.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів було створено

та обрано комісію з припинення ПАТ "Кіровоградграніт" в зв'язку із прий-
няттям рішення про припинення шляхом перетворення. Припинено пов-
новаження: Генеральний директор Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт
ЕА 486252 Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй області
31.07.1998), розмір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. На посаді перебу-
вав з 26.04.2011р. по 11.07.2016р., переобрано 26.04.2016р. Обрано: Го-
лова комісії з припинення Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт ЕА 486252
Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.07.1998), роз-
мір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. Протягом останніх 5 років займав
інші посади: Генеральний директор ПАТ "Кіровоградграніт". На посаду об-
раний до закінчення процесу перетворення товариства. Член комісії з
припинення Луцкевич Світлана Іванівна (паспорт ЕА 662444 Ленінським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 13.10.1999); розмір пакета ак-
цій: 1977,80 грн.; 0,02127%. Протягом останніх 5 років займала інші поса-
ди: заступник генерального директора по фінансам ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Член комісії з припинення Голованова Олена Анатоліївна (паспорт ЕВ
152041 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградс-
ькій області 31.01.2007); розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. Протягом остан-
ніх 5 років займала інші посади: головний бухгалтер ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України  Голова комісії з припинення Кайдаш
Юрій Анатолійович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОР-

ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЛАВБУД"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"СЛАВБУД", код ЄДРПОУ 35446973 (далі - ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД"), по-
відомляє про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 32
837 391 шт., що становить 47,75% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення  ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД" не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

Повідомлення щодо прийняття рішення про ліквідацію пайово-
Го венЧУрноГо ІнвеСтицІйноГо фондУ неди-
верСифІКованоГо видУ ЗаКритоГо типУ 
«КапІтал-СервІС» товариСтва З обмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння 
аКтивами – адмІнІСтратор пенСІйних фондІв 
«УКрСоц-КапІтал», код ЄДРІСІ 233404 (надалі – «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 11.07.2016р. Загальними 
зборами учасників ТОВ «Укрсоц-Капітал» (Протокол №342 від 11.07.2016р.) 
було прийняте рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку із закінченням стро-
ку його діяльності.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:
Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається 

з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому 
органі інформації щодо ліквідації Фонду та триватиме протягом 2 (двох) 
місяців.

Кредитори мають право подати заяви про задоволення своїх вимог до 
Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії з управління актива-
ми Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у креди-
тора таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного за-
конодавства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформ-
ленням відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її 
отримання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рі-
шення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна 
комісія надсилатиме (передаватиме) такому кредиторові відповідне пові-
домлення в письмовій формі за адресою, вказаною в заяві такого креди-
тора.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначатимуться 
відповідно до чинного законодавства.

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління актива-
ми: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.215;

Тел./факс: (044) 285-77-83;
E-mail: office@ukrsots-capital.com
Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00. 

Повідомлення щодо прийняття рішення про ліквідацію пайовоГо 
венЧУрноГо ІнвеСтицІйноГо фондУ недивер-
СифІКованоГо видУ ЗаКритоГо типУ «ІнвеСт-
бУдтехнолоГІя» товариСтва З обмеЖеноЮ 
вІдповІдалЬнІСтЮ «КомпанІя З УправлІння аК-
тивами – адмІнІСтратор пенСІйних фондІв 
«УКрСоц-КапІтал», код ЄДРІСІ 233403 (надалі – «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 11.07.2016р. Загальними 
зборами учасників ТОВ «Укрсоц-Капітал» (Протокол №341 від 11.07.2016р.) 
було прийняте рішення про ліквідацію Фонду у зв’язку із закінченням стро-
ку його діяльності.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:
Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з 

наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому 
органі інформації щодо ліквідації Фонду та триватиме протягом 2 (двох) 
місяців.

Кредитори мають право подати заяви про задоволення своїх вимог до 

Ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Компанії з управління активами 
Фонду із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора 
таких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодав-
ства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягатиме затвер-
дженню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформ-
ленням відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її отри-
мання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рішен-
ня щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна комісія 
надсилатиме (передаватиме) такому кредиторові відповідне повідом лення в 
письмовій формі за адресою, вказаною в заяві такого кредитора.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначатимуться 
відповідно до чинного законодавства.

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління актива-
ми: 01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.215;

Тел./факс: (044) 285-77-83;
E-mail: office@ukrsots-capital.com
Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00.
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ООО "PAPER TRADE"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства",
юридична особа - нерезидент України ООО "PAPER TRADE" (Латвія,
Рига, вул. Любанас, 82, реєстраційний номер 40003616009) повідомляє
про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 35 651
236 шт., що становить 51,84% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення, юридична особа - нерезидент України
ООО "PAPER TRADE" (Латвія, Рига, вул. Любанас, 82) не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬ-
НЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-

ровоградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641,
Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосей-
на,50. Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна пош-
това адреса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про при-
пинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про припинення: 08.07.2016 р. Рішення про

припинення емітента шляхом перетворення прийняте загальними збора-
ми акціонерів ПАТ "Кіровоградграніт", дата проведення загальних зборів
- 08 липня 2016 року. Результати голосування: "за" - 2 959 360 голосів
(100% голосів акціонерів, присутніх на зборах, що мають голосуючі акції),
"проти" - 0(0%). Причина рішення про припинення емітента шляхом пе-
ретворення: спрощення системи управління та зменшення витрат на об-
слуговування товариства. Найменування юридичної особи правонаступ-
ника після перетворення: Товариство з додатковою відповідальністю
"ГРАНКОМ". Порядок розподілу активів та зобов'язань: ПАТ "Кіровоград-
граніт" перетворюється у ТДВ "ГРАНКОМ", яке є правонаступником всіх
прав, в т.ч. майнових (активів) та обов'язків ПАТ "Кіровоградграніт". Роз-
мір статутного капіталу ТДВ "Кіровоградграніт" - 9 300 000 (дев'ять міль-
йонів триста тисяч) грн. Порядок та умови обміну акцій емітента, який
припиняється на частки юридичної особи-правонаступника: З дати про-
ведення державної реєстрації ТДВ "ГРАНКОМ" призначений керівник
здійснює обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ". Кінцевий термін звер-
нення акціонерів до товариства по питанню обміну акцій на частки ТДВ
"ГРАНКОМ" необмежений. Обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ" здій-
снюється за адресою: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н,
с.Соколiвське, вул.Шосейна,50, кабінет керівника, в робочі дні з 09.00 го-
дин до 12.00 годин. Право на обмін акцій ПАТ "Кіровоградграніт" на час-
тки ТДВ "ГРАНКОМ" мають всі акціонери ПАТ "Кіровоградграніт". Акці-
онери, що звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп
належних їм акцій та скористалися правом обов'язкового викупу акцій то-
вариством, відсутні. Вартість однієї частки ТДВ "ГРАНКОМ" дорівнює но-
мінальній вартості однієї акції ПАТ "Кіровоградграніт" - 3,10 грн. Обмін
акцій проводиться за фпринципом "одна акція - одна частка". Розмір у
відсотках часток кожного учасника у статутному капіталі ТДВ "ГРАНКОМ"
дорівнює розміру у відсотках акцій у статутному капіталі ПАТ "Кіровог-
радграніт".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України: 

Голова комісії з припинення 
Кайдаш Юрій Анатолійович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641, Кіро-
воградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна поштова ад-
реса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
08.07.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів було створено

та обрано комісію з припинення ПАТ "Кіровоградграніт" в зв'язку із прий-
няттям рішення про припинення шляхом перетворення. Припинено пов-
новаження: Генеральний директор Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт
ЕА 486252 Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй області
31.07.1998), розмір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. На посаді перебу-
вав з 26.04.2011р. по 11.07.2016р., переобрано 26.04.2016р. Обрано: Го-
лова комісії з припинення Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт ЕА 486252
Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.07.1998), роз-
мір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. Протягом останніх 5 років займав
інші посади: Генеральний директор ПАТ "Кіровоградграніт". На посаду об-
раний до закінчення процесу перетворення товариства. Член комісії з
припинення Луцкевич Світлана Іванівна (паспорт ЕА 662444 Ленінським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 13.10.1999); розмір пакета ак-
цій: 1977,80 грн.; 0,02127%. Протягом останніх 5 років займала інші поса-
ди: заступник генерального директора по фінансам ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Член комісії з припинення Голованова Олена Анатоліївна (паспорт ЕВ
152041 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградс-
ькій області 31.01.2007); розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. Протягом остан-
ніх 5 років займала інші посади: головний бухгалтер ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України  Голова комісії з припинення Кайдаш
Юрій Анатолійович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОР-

ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЛАВБУД"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"СЛАВБУД", код ЄДРПОУ 35446973 (далі - ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД"), по-
відомляє про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 32
837 391 шт., що становить 47,75% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення  ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД" не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

Повідомлення про опублікування  виправленої регулярної 
річної за 2015р. інформації 

ПАТ "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ"
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"код за
ЄДРПОУ: 00130820, 51925, Дніпропетровська обл., м.Дніпродзержинськ,
вул Радянська, буд.2, т.  (0569) 55-00-33.

ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" повідомляє, що Товариством було
опубліковано річну інформацію емітента цінних паперів ПАТ "ДНІПРОД-
ЗЕРЖИНСЬКА ТЕЦ" в офіційному друкованому виданні НКПЦФР "Відо-
мостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №83
(2337) від 29.04.2016р. (част.3).

Станом на 31.12.2015 року відбулися зміни в фінансовій звітності піс-
ля дати балансу, за рахунок збільшення витрат в вигляді нарахованих фі-
нансових санкцій за рішеннями Господарського в Дніпропетровській об-
ласті суду за жовтень-листопад 2015 року, та фактично отриманим рішен-
ня суду в 1 кварталі 2016 року. Враховуючи суттєвий вплив на фінансовий
стан Товариства проведено коригування валюти балансу в червні 2016р.
фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2015 року і внесені змі-
ни в Форму 1-4 річної фінансової звітності за 2015р., складеної Товарис-
твом відповідно до Міжнародних стандартів. Таким чином, змінилися ос-
новні показники  фінансово-господарської діяльності підприємства за
2015р. які були опубліковані в п.1 розд.ІІ "Відомостях Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку" №83 (2337) від 29.04.2016р. (част.3).
Виправлені показники  фінансово-господарської  діяльності ПАТ "Дніпрод-
зержинська ТЕЦ" за 2015р. наведені нижче:

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності
емітента

Виправлена регулярна річна за 2015р. інформація ПАТ "Дніпродзер-
жинська ТЕЦ"  повторно 12.07.2016р. розміщена у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних НКЦПФР і в мережі Інтернет на сторінці:
ddtec.pat.ua 

Голова правління ПАТ "Дніпродзержинська ТЕЦ" Вітютін Є.Ю.

Найменування показника
Період

Звітний
2015 р.

Попередній
2014 р.

Усього активів 641 982 498 845
Основні засоби (за залишковою вартістю) 44 177 44 940
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2 867 3 649
Сумарна дебіторська заборгованість 552 368 400 230
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 685 17 825
Власний капітал -75 823 -12 563
Статутний капітал 25 409 25 409
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -103 448 -40 221
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 1 134 1 666
Поточні зобов'язання і забезпечення 716 671 509 742
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
(грн) -0,62106 0,00446

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію (грн) -0,62106 0,00446

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 101638844 101638844

Цінні папери власних
випусків, викуплені
протягом звітного періоду

загальна
номінальна вартість - -

у відсотках від
статутного капіталу - -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп
цінних паперів власних випусків протягом
періоду

- -

ООО "PAPER TRADE"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства",
юридична особа - нерезидент України ООО "PAPER TRADE" (Латвія,
Рига, вул. Любанас, 82, реєстраційний номер 40003616009) повідомляє
про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУК-
ТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 35 651
236 шт., що становить 51,84% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧНО-
ГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення, юридична особа - нерезидент України
ООО "PAPER TRADE" (Латвія, Рига, вул. Любанас, 82) не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬ-
НЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кі-

ровоградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641,
Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосей-
на,50. Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна пош-
това адреса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: Відомості про при-
пинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворен-
ня або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

Текст повідомлення:
Дата прийняття рішення про припинення: 08.07.2016 р. Рішення про

припинення емітента шляхом перетворення прийняте загальними збора-
ми акціонерів ПАТ "Кіровоградграніт", дата проведення загальних зборів
- 08 липня 2016 року. Результати голосування: "за" - 2 959 360 голосів
(100% голосів акціонерів, присутніх на зборах, що мають голосуючі акції),
"проти" - 0(0%). Причина рішення про припинення емітента шляхом пе-
ретворення: спрощення системи управління та зменшення витрат на об-
слуговування товариства. Найменування юридичної особи правонаступ-
ника після перетворення: Товариство з додатковою відповідальністю
"ГРАНКОМ". Порядок розподілу активів та зобов'язань: ПАТ "Кіровоград-
граніт" перетворюється у ТДВ "ГРАНКОМ", яке є правонаступником всіх
прав, в т.ч. майнових (активів) та обов'язків ПАТ "Кіровоградграніт". Роз-
мір статутного капіталу ТДВ "Кіровоградграніт" - 9 300 000 (дев'ять міль-
йонів триста тисяч) грн. Порядок та умови обміну акцій емітента, який
припиняється на частки юридичної особи-правонаступника: З дати про-
ведення державної реєстрації ТДВ "ГРАНКОМ" призначений керівник
здійснює обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ". Кінцевий термін звер-
нення акціонерів до товариства по питанню обміну акцій на частки ТДВ
"ГРАНКОМ" необмежений. Обмін акцій на частки ТДВ "ГРАНКОМ" здій-
снюється за адресою: 27641, Кіровоградська обл., Кiровоградський р-н,
с.Соколiвське, вул.Шосейна,50, кабінет керівника, в робочі дні з 09.00 го-
дин до 12.00 годин. Право на обмін акцій ПАТ "Кіровоградграніт" на час-
тки ТДВ "ГРАНКОМ" мають всі акціонери ПАТ "Кіровоградграніт". Акці-
онери, що звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп
належних їм акцій та скористалися правом обов'язкового викупу акцій то-
вариством, відсутні. Вартість однієї частки ТДВ "ГРАНКОМ" дорівнює но-
мінальній вартості однієї акції ПАТ "Кіровоградграніт" - 3,10 грн. Обмін
акцій проводиться за фпринципом "одна акція - одна частка". Розмір у
відсотках часток кожного учасника у статутному капіталі ТДВ "ГРАНКОМ"
дорівнює розміру у відсотках акцій у статутному капіталі ПАТ "Кіровог-
радграніт".

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України: 

Голова комісії з припинення 
Кайдаш Юрій Анатолійович

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "КІРОВОГРАДГРАНІТ"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Кіро-
воградграніт". Код за ЄДРПОУ: 13744297. Місцезнаходження: 27641, Кіро-
воградська обл., Кiровоградський р-н, с.Соколiвське, вул.Шосейна,50.
Міжміський код, телефон та факс: 0522-553104. Електронна поштова ад-
реса: kgranit@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації:
13744297.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості про зміну
складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
08.07.2016 року рішенням загальних зборів акціонерів було створено

та обрано комісію з припинення ПАТ "Кіровоградграніт" в зв'язку із прий-
няттям рішення про припинення шляхом перетворення. Припинено пов-
новаження: Генеральний директор Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт
ЕА 486252 Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй області
31.07.1998), розмір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. На посаді перебу-
вав з 26.04.2011р. по 11.07.2016р., переобрано 26.04.2016р. Обрано: Го-
лова комісії з припинення Кайдаш Юрiй Анатолiйович (паспорт ЕА 486252
Кіровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 31.07.1998), роз-
мір пакета акцій: 576,60 грн.; 0,0062%. Протягом останніх 5 років займав
інші посади: Генеральний директор ПАТ "Кіровоградграніт". На посаду об-
раний до закінчення процесу перетворення товариства. Член комісії з
припинення Луцкевич Світлана Іванівна (паспорт ЕА 662444 Ленінським
РВ УМВС України в Кіровоградській області 13.10.1999); розмір пакета ак-
цій: 1977,80 грн.; 0,02127%. Протягом останніх 5 років займала інші поса-
ди: заступник генерального директора по фінансам ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Член комісії з припинення Голованова Олена Анатоліївна (паспорт ЕВ
152041 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградс-
ькій області 31.01.2007); розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. Протягом остан-
ніх 5 років займала інші посади: головний бухгалтер ПАТ "Кіровоградгра-
ніт". На посаду обрана до закінчення процесу перетворення товариства.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові особи
не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України  Голова комісії з припинення Кайдаш
Юрій Анатолійович.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОР-

ПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "СЛАВБУД"
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ПРИДБАТИ

ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
У відповідності до ст. 64 Закону України "Про акціонерні товариства"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ  ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"СЛАВБУД", код ЄДРПОУ 35446973 (далі - ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД"), по-
відомляє про свій намір придбати значний пакет простих іменних акцій
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНС-
ТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135) у кількості 32
837 391 шт., що становить 47,75% від загальної кількості акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬ-
КЕ БЮРО "ШХУНА".

На дату цього повідомлення  ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД" не має у влас-
ності акції ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТРАЛЬНЕ
КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "ШХУНА" (код ЄДРПОУ 14310135). 

пУблІЧне аКцІонерне товариСтво 
«мирГородСЬКий Завод мІнералЬних вод»

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 00382651)

1. публічне акціонерне товариство «миргородський завод міне-
ральних вод» повідомляє, що 29 липня 2016 року о 10-00 год. за адре-
сою: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, актовий 
зал, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. 

2. Реєстрація учасників зборів: 29.07.2016 року з 08:45 год. до  
09:45 год. за місцем проведення зборів.

3. Дата складання переліку акціонерів для участі у зборах – станом на 
25 липня 2016 року. Для участі в зборах необхідно мати: акціонерам – до-
кумент, що посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, що по-
свідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності з діючим законо-
давством. 

4. порядоК денний:
1. Про затвердження кількісного складу та обрання членів лічильної 

комісії.
2. Про обрання голови загальних зборів та секретаря загальних збо-

рів.
3. Про затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів 

та затвердження порядку голосування на загальних зборах.
4. Про надання згоди на вчинення значного правочину та правочину, 

щодо вчинення якого є заінтересованість, а саме: укладення договору 
купівлі-продажу комплектної лінії розливу (бутелювання) мінеральної 
води у пляшки РЕТ ємністю 1,5 л., між Приватним акціонерним товари-
ством «Індустріальні та дистрибуційні системи» та Публічним акціонер-
ним товариством «Миргородський завод мінеральних вод».

5. Про припинення повноважень членів лічильної комісії.
5. Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для 

прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) з 
питань порядку денного за адресою товариства: 37600, Полтавська обл., 
м. Миргород, вул. Мінзаводська, 1, к. 203 з 11-00 до 16-00 у робочі дні. 
Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Сі-
ряк Олександр Олегович, тел. (05355) 4-36-74.

6. Адреса власного веб-сайту на кому розміщена інформація:  
http://www.mzmv.com.ua/ .

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в но-
мері 131 від 13 липня 2016 року Бюлетень «Відомості НКЦПФР».

8. Генеральний директор Баган Юрій Миколайович підтверджує до-
стовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що несе 
відповідальність згідно із законом

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

НОВИНИ

Коментар нКцпфр щодо звернення 
представників фондової спільноти з 

приводу ухвалення парламентом 
законопроекту №3498 (щодо регульованих 

ринків та деривативів)
Представники фондової спільноти виступили з крити-

кою проекту Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України (щодо регульованих рин-
ків та деривативів) (реєстр. №3498), який винесено на 
розгляд Верховної Ради України в другому читанні. Ми 
вдячні всім учасникам ринку, які висловлювали свої дум-

ки з приводу проекту закону, а також брали участь у за-
сіданнях робочої групи з розробки проекту закону, і хоче-
мо внести роз'яснення щодо деяких положень 
законопроекту.

1.1. Запропонована законопроектом відміна необхід-
ності погоджувати акти НКЦПФР з іншими державними 
органами, в тому числі з Міністерством юстиції України 
та Державною регуляторною службою України, а також 
скасування необхідності державної реєстрації 
нормативно-правових актів в Мін’юсті, безумовно, впли-
не на інституційну незалежність Комісії, але не є «зна-
чним розширенням повноважень регулятора». Мова йде 
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лише про більшу свободу в прийнятті нормативних рі-
шень. Зазначене питання обговорювалось з Міністер-
ством юстиції, за результатами таких консультацій 
Мін’юст і погодився підтримати підвищення інституційної 
незалежності Комісії. Спільно з фахівцями міністерства в 
законопроекті описана процедура набрання чинності 
нормативними актами Комісії, зокрема, терміни та поря-
док. Ми розуміємо занепокоєння учасників ринку, але 
звинувачення регулятора у волюнтаризмі безпідставні.

Додамо, що експерти МВФ, які протягом року аналізу-
ють законодавче поле України, неодноразово зауважу-
вали, що «масштабність критеріїв, що застосовуються 
Мін’юстом, і його право відмовити в реєстрації норматив-
ного акта тягнуть за собою проблеми щодо незалежності 
регулятора згідно з Принципами IOSCO» (Звіт щодо тех-
нічної допомоги МВФ: Розширення повноважень і зміц-
нення незалежності НКЦПФР).

1.2. Висновок підписантів листа, що Голова та члени 
НКЦПФР не нестимуть відповідальності за будь-які дії 
або бездіяльність, пов’язані з виконанням завдань 
НКЦПФР, є некоректним. Слід зазначити, що законопро-
ектом встановлена відповідальність керівництва регуля-
тора за будь-які дії, що не передбачені Конституцією та 
законами України. Абзац 1 статті 15 визначає це чітко: 
«Голова, члени НКЦПФР та інші службовці НКЦПФР, за-
лучені експерти не несуть відповідальності за будь-які дії 
або бездіяльність, пов'язані з виконанням завдань та по-
вноважень НКЦПФР, якщо вони діяли на підставі, у меж-
ах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституці-
єю та законами України».

Крім того, зазначеним законопроектом вперше запро-
ваджений механізм фінансової відповідальності держав-
ного органу перед суб‘єктами регулювання. Зокрема, 
абзац 3 стаття 15 встановлює, що: «Шкода, заподіяна 
внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності НКЦПФР (її 
працівників та/або залучених експертів), у тому числі 
шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки праців-
ників НКЦПФР та/або залучених експертів, відшкодову-
ється у судовому порядку НКЦПФР згідно із законодав-
ством».

2. У зв‘язку з імплементацією європейських директив 
у законодавство України вводяться прийняті на євро-
пейських ринках терміни «регульований ринок» і «до-
пуск до торгів на регульованому ринку». Щодо фінансо-
вих інструментів, які не зможуть відповідати вимогам 
допуску до торгів на регульованому ринку, законопроект 
прямо не забороняє «операторам ринку» (фондовим 
біржам) організовувати торгівлю зі спрощеними умова-
ми допуску.

В той же час ми повністю розділяємо занепокоєння 
учасників ринку з приводу відсутності в тексті законопро-
екту прямого дозволу створювати такі майданчики зі 
спрощеними умовами допуску. З метою однозначного 
врегулювання даного питання, ми звернулись до народ-
них депутатів з проханням врегулювати його в остаточній 
редакції законопроекту, прямо зазначивши, що «опера-
тор ринку» має право організовувати торгівлю зі спроще-
ними умовами допуску.

В багатьох країнах світу тривалий час успішно працю-
ють торговельні системи зі спрощеними умовами допус-
ку, серед найбільш відомих AIM на Лондонській фондовій 

біржі, Open Market на Франкфуртській, Alternext на NYSE 
Euronext, First North на OMX, NewConnect на Варшав-
ській біржі. Всі вони створені «операторами ринку» (фон-
довими біржами) і знаходяться під їх управлінням.

3. Фондова спільнота наполягає не підвищувати вимо-
ги до капіталу професійних учасників до закінчення тер-
міну гармонізації національного законодавства до зако-
нодавства ЄС щодо фінансових послуг, тобто до 
01.01.2020 року. Зазначимо, що даний законопроект не 
встановлює нові вимоги щодо капіталу для діючих ліцен-
зіатів. Встановлена в проекті вимога щодо капіталу дія-
тиме лише для тих учасників ринку, хто отримуватиме 
нову ліцензію після 01.07.2017 року.

Ми хочемо вкотре нагадати всім учасникам ринку, що 
після підписання Угоди про асоціацію з Європейським Со-
юзом та Угоди про вільну торгівлю, наша країна взяла на 
себе зобов‘язання привести своє законодавство у відпо-
відність до законодавства ЄС. В той же час, рухаючись в 
рамках європейського вектору, Комісія не планує вимага-
ти від діючих учасників ринку приведення розміру капіта-
лу до вимог ЄС раніше кінцевого терміну гармонізації на-
ціонального законодавства, тобто 01.01.2020 року.

Комісія залишається відкритою до дискусії з усіма учас-
никами українського ринку капіталу і запрошує всі зацікав-
лені сторони до діалогу. Ми будемо раді виступити май-
данчиком для такої відкритої дискусії і запрошуємо всіх 
учасників ринку зібратися і обговорити занепокоєння, які 
виникли з приводу ухвалення парламентом законопроек-
ту щодо регульованих ринків та деривативів.

нКцпфр розглянула дві справи стосовно 
маніпулювання цінами на Кмфб

11 липня 2016 року уповноважені особи НКЦПФР (На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку) 
колегіально в рамках системної протидії маніпулюванню 
цінами на фондовому ринку розглянули справи за фак-
тами порушення законодавства у вигляді маніпулювання 
цінами з боку професійних учасників – торговців цінними 
паперами ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ОЛІМП» та 
ТОВ «РІКУС».

В результаті перевірки адміністративних даних фахів-
цями Комісії був встановлений факт маніпулювання ці-
нами акцій ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «ПРИБУТКОВИЙ АКТИВ» з боку зазначених тор-
говців на фондовій біржі ПАТ «КМФБ».

Зокрема, в період з квітня по червень 2015 року купів-
ля і продаж акцій ПАТ «ЗНВКІФ «ПРИБУТКОВИЙ АК-
ТИВ» здійснювалася торговцями в останні робочі дні мі-
сяця, майже одночасно (з незначною різницею в хвилини), 
завжди по однаковій ціні. За результатами таких опера-
цій штучно формувався біржовий курс цінних паперів 
емітента у розмірі 5000 грн. За результатами таких угод 
власник цінних паперів не змінився, що може свідчити 
про відсутність очевидного економічного сенсу для учас-
ників торгів в цих угодах.

За фактом маніпулювання цінами на фондовому ринку 
до кожного з торговців цінними паперами ТОВ «ФОНДО-
ВА КОМПАНІЯ «ОЛІМП» та ТОВ «РІКУС» застосована 
фінансова санкція у вигляді штрафу в розмірі 200 000 грн. 
До зазначених торговців раніше Комісією вже були засто-
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совані фінансові санкції за фактами маніпулювання ціна-
ми інших цінних паперів.

Надаючи пояснення Комісії, торговці зазначили, що 
мали договори про надання послуг маркет-мейкера з 
ПАТ «КМФБ» і договір з ПАТ «ЗНВКІФ «ПРИБУТКОВИЙ 
АКТИВ» про підтримку цін на цінні папери емітента. В 
той же час описані вище операції не можна назвати 
маркет-мейкерством, а саме операціями з підтримки лік-
відності цінних паперів, вирівнюванні попиту або пропо-
зиції на них. Адже з обох сторін угод були відсутні реаль-
ні покупці та продавці цінних паперів. В результаті таких 
угод цінні папери переходили від одного маркет-мейкера 
до іншого кілька разів і в результаті ланцюжка операцій 
повернулися до їх початкового власника.

«На жаль, норми чинного законодавства дозволяють 
завуалювати правопорушення, а саме маніпулювання 
цінами, представити його як законну операцію тільки на 
підставі того, що учасник торгів уклав формальний до-
говір про маркет-мейкерство. Але такі операції, їх озна-
ки не відповідають суті маркет-мейкерства і практиці 
маркет-мейкерів, яка широко поширена в цивілізованих 
країнах. Вони не є ринковими, не мають будь-якого еко-
номічного сенсу для будь-якої із сторін угоди. І позиція 
Комісії полягає в тому, що договір про маркет-мейкерство 
не може давати індульгенцію на здійснення яких за-
вгодно операцій з цінними паперами. Таку позицію Ко-
місія послідовно аргументує і доводить в судових про-
цесах»,  - прокоментував рішення Член Комісії Ігор 
Назарчук.

Нагадаємо, у 2015 році за фактами маніпулювання ці-
нами було порушено загалом 106 справ, з них протягом 
року розглянуто та прийнято рішення по 15 справах за 
таким видом правопорушення. Згідно з чинним законо-
давством за доведені факти маніпулювання цінами на 
фондовому ринку може бути застосована штрафна санк-
ція у розмірі від 170 000 грн. до 850 000 грн.

фондовый рынок Украины завершил торги 
в понедельник ростом биржевых индексов

Украинский рынок акций завершил торги в понедель-
ник ростом биржевых индексов: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) повысился на 1,38% - до 708,81 пункта, ин-
декс ПФТС – на 0,22%, до 223,53 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,2 млн грн, в том числе 
акциями – 7,1 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 0,95 млрд грн, в 
том числе акциями – 0,43 млн грн.

Индексные акции УБ завершили торговую сессию без 
потери стоимости. Тройку лидеров роста составили бу-
маги Райффайзен Банка Аваль (+4,04%), «Центрэнерго» 
(+0,78%) и «Мотор Сичи» (+0,55%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+1,07%) и «Мотор Сичи» (+0,96%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник вырос на 1,75% - до 463,7 пункта при 
объеме торгов 6,86 млн злотых (43,9 млн грн).

В «индексной корзине» наиболее подорожали бумаги 
«Милкиленда» (+10,91%), KSG Agro (+7,95%) и «Керне-
ла» (+3,86%).

индекс Уб во вторник утром сохраняет 
восходящее движение, пфтС дрейфует в 

«красной зоне»
Украинские биржевые индексы в начале торгов во 

вторник демонстрируют разнонаправленную динамику: 
индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11:30 кв повысился 
на 1,53% - до 719,66 пункта, индекс ПФТС просел на 
0,05% - до 223,42 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги 
Райффайзен Банка Аваль (+3,22%), «Укрнафты» 
(+0,84%) и «Центрэнерго» (+0,23%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-0,44%) и «Мотор Сичи» (-0,23%).

Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гон-
чаренко прогнозирует во вторник дальнейший рост боль-
шинства украинских индексных акций на фоне положи-
тельного внешнего фона и отсутствия внутренних 
негативных новостей.

«Индекс УБ вошел в восходящий тренд. Ближайший 
уровень сопротивления индикатора находится на отмет-
ке 850 пунктов», - отметил эксперт в утреннем коммента-
рии агентству «Интерфакс-Украина».

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