
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
11.09.2015  м. Київ  № 1433

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
01 жовтня 2015 року за № 1175/27620

Про внесення змін до дея-
ких нормативно-правових 
актів Національної комісії з 
цінних паперів та фондово-
го ринку (щодо здійснення 
повноважень Національ-
ною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку) 

Відповідно до частини четвертої статті 6, пункту 1 час-
тини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. У пункті 6 розділу I Порядку здійснення консолідації 
та дроблення акцій акціонерного товариства, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 06 березня 2012 року № 371, заре-

єстрованого в Міністерстві юстиції України 23 березня 
2012 року за № 440/20753 (зі змінами), слова «, її цен-
тральним апаратом або територіальними органами 
(далі  – реєструвальний орган) відповідно до делегова-
них повноважень» замінити словами «(далі – реєстру-
вальний орган)».

2. У розділ І Порядку реєстрації випуску акцій при зміні 
розміру статутного капіталу акціонерного товариства, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 31 липня 2012 року № 1073, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 серп-
ня 2012 року за № 1431/21743 (зі змінами), внести такі 
зміни:

1) у пункті 2 слова «, її центральним апаратом або те-
риторіальними органами (далі – реєструвальний орган) 
відповідно до делегованих повноважень» замінити сло-
вами «(далі – реєструвальний орган)»;

2) у пункті 12 слова «або її відповідного територіаль-
ного органу» виключити.

3. У пункті 2 Порядку реєстрації випусків акцій акціо-
нерних товариств, створених до набрання чинності За-
коном України «Про цінні папери та фондовий ринок», та 
переведення таких випусків у систему депозитарного об-
ліку, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 26 лютого 2013 року 
№ 249, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
20 березня 2013 року за № 444/22976 (зі змінами), слова 
«центральним апаратом Національної комісії з цінних 
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паперів та фондового ринку або територіальними орга-
нами Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі – орган реєстрації) відповідно до делегова-
них повноважень» замінити словами «Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку (далі – орган 
реєстрації)».

4. Внести до Порядку здійснення емісії та реєстрації 
випуску акцій акціонерних товариств, які створюються 
шляхом злиття, поділу, виділу чи перетворення або до 
яких здійснюється приєднання, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 09 квітня 2013 року № 520, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 21 травня 2013 року за 
№ 795/23327 (зі змінами), такі зміни:

1) в абзаці п’ятому пункту 1 розділу І слова «централь-
ним апаратом Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку або територіальними органами Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі  – Комісія) відповідно до делегованих повнова-
жень» замінити словами «Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку (далі – Комісія)»;

2) підпункти 6.2, 6.3 пункту 6 розділу ІІ викласти у такій 
редакції:

«6.2. Повідомлення кредиторів про прийняте рішення 
про зменшення статутного капіталу підприємницького 
товариства у порядку, встановленому статтею 52 Закону 
України «Про господарські товариства», із зазначенням 
строку заявлення кредиторами вимог до підприємниць-
кого товариства. 

6.3. Задоволення вимог кредиторів, заявлених до під-
приємницького товариства, відповідно до вимог статті 52 
Закону України «Про господарські товариства».»;

3) у розділі ІІІ:
у пункті 4 глави 2 слова «або її територіального орга-

ну» виключити;
підпункт 19 пункту 1 глави 3 після слів «Про акціонерні 

товариства» доповнити словами «або про зменшення 
статутного капіталу підприємницького товариства згідно 
з вимогами Закону України «Про господарські товари-
ства». 

5. Внести до Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про 
реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв'язку зі зміною найменування емітента та/або забезпе-
ченням існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 травня 2013 року за № 802/23334 (зі змінами), 
такі зміни:

1) у розділі І:
абзац перший пункту 4 замінити трьома новими абза-

цами такого змісту:
« 4. Документи для заміни свідоцтва (свідоцтв) пода-

ються емітентом до:
центрального апарату Комісії (у разі якщо відповідний 

випуск (випуски) цінних паперів було зареєстровано цен-
тральним апаратом Комісії);

територіальних органів Комісії (у разі якщо відповід-
ний випуск (випуски) цінних паперів було зареєстровано 
відповідним територіальним органом Комісії або терито-
ріальним органом Комісії/Державної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку, який знаходився на території 
адміністративно-територіальної одиниці відповідного те-
риторіального органу Комісії).».

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом четвер-
тим;

в абзаці другому пункту 5 слова «, які зареєстрували 
випуск (випуски) цінних паперів та видали свідоцтво (сві-
доцтва), що підлягає (підлягають) заміні» виключити;

2) підпункт 1.8 пункту 1 розділу ІІ виключити. 
6. У тексті Порядку збільшення (зменшення) статутно-

го капіталу публічного або приватного акціонерного това-
риства, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14 травня 2013 
року № 822, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 01 червня 2013 року за № 858/23390 (зі змінами), 
слова «або її територіальних органів відповідно до деле-
гованих повноважень» виключити.

7. Внести до Порядку видачі дубліката свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних паперів, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 липня 2013 року № 1284, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2013 року 
за № 1345/23877 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 слова «про реєстрацію випуску цінних па-
перів» замінити словами «/тимчасового свідоцтва про 
реєстрацію випуску цінних паперів (далі – свідоцтво про 
реєстрацію випуску цінних паперів)»;

2) доповнити Порядок після пункту 1 новим пунктом 2 
такого змісту:

«2. Територіальні органи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (далі  – відповідні територі-
альні органи) здійснюють видачу дублікатів свідоцтв про 
реєстрацію випусків цінних паперів за умови, якщо їх ви-
пуск було зареєстровано таким територіальним органом 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
або територіальним органом Національної/Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, який знахо-
дився на території адміністративно-територіальної оди-
ниці відповідного територіального органу.».

У зв’язку з цим пункти 2 – 5 вважати відповідно пункта-
ми 3 – 6;

3) абзац перший пункту 4 викласти у такій редакції:
«4. Для одержання дубліката свідоцтва про реєстра-

цію випуску цінних паперів емітенти надають до цен-
трального апарату Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку або відповідних територіальних ор-
ганів (далі – реєструвальний орган) такі документи:».

8. У пункті 9 розділу I Порядку анулювання викупле-
них акціонерним товариством акцій без зміни розміру 
статутного капіталу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
06 серпня 2013 року № 1415, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 30 серпня 2013 року за 
№ 1492/24024, слова «, її центральним апаратом або 
територіальними органами відповідно до делегованих 
повноважень» виключити.

9. Внести до Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій та їх обігу, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Мі-



№207, 2 листопада 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№ 171/24948 (зі змінами), такі зміни:

1) у пункті 1 глави 1 розділу III слова «, її центральним 
апаратом або територіальними органами (далі – реє-
струвальний орган) відповідно до делегованих повнова-
жень» замінити словами «(далі – реєструвальний ор-
ган)»;

2) таблицю пункту 1 додатка 25 доповнити новим ряд-
ком такого змісту:

«
Дата опублікування звіту про 
результати публічного розмі-
щення облігацій, назва та 
номер офіційного друкованого 
видання Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку, у якому був опублікова-
ний звіт про результати публіч-
ного розміщення облігацій

».
10. У пункті 1 розділу I Положення про порядок здій-

снення емісії облігацій внутрішніх місцевих позик та їх 
обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 29 квітня 2014 
року № 578, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 29 травня 2014 року за № 570/25347 (зі змінами), 
слова «, її центральному апараті або територіальних ор-
ганах (далі – реєструвальний орган) відповідно до деле-
гованих повноважень» замінити словами «(далі – реє-
струвальний орган)».

11. Внести до Положення про порядок реєстрації ви-
пуску (випусків) акцій при заснуванні акціонерних то-
вариств, затвердженого рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 27 травня 
2014  року № 692, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 17 червня 2014 року за № 642/25419, такі 
зміни:

1) у розділі І:
у пункті 6 слова «, її центральним апаратом або тери-

торіальними органами (далі – реєструвальний орган) 
відповідно до делегованих повноважень» замінити сло-
вами «(далі – реєструвальний орган)»;

у пункті 27 слова «або її територіальні органи (відпо-
відно до делегованих повноважень) мають» замінити 
словом «має»;

2) у тексті Положення слова «відповідно до делегова-
них повноважень», «або її територіальних органів», «або 
її територіального органу», «або територіальним орга-
ном» у всіх відмінках виключити.

12. Визнати таким, що втратило чинність, рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1283 «Про делегування повно-
важень територіальним органам Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України 13 серпня 2013 року за 
№  1390/23922.

13. Департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів забезпечити подання цього рі-
шення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

14. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

15. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку.

16. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку Ю. Буцу.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«29» жовтня 2015 р. м. Київ №1795

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА «УНІВЕР МЕ-
НЕДЖМЕНТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УНІВЕР МЕ-
НЕДЖМЕНТ» до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія) на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку відповідно до Ліцензійних умов провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних па-
перів) – діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), затвер-
джених рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, за-
реєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12 ве-
ресня 2013 року за № 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 14.01.2016р. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «УНІВЕР МЕНЕДЖМЕНТ» (01032, м. Київ, 
вулиця Жилянська, будинок 59, офіс 102, ідентифікацій-
ний код юридичної особи 33777261) ліцензію на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами) у зв’язку із закінчен-
ням 13.01.2016 року строку дії попередньо виданої лі-
цензії серії АГ № 572076.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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

4. Департаменту спільного інвестування та регулюван-
ня діяльності інституційних інвесторів (Симоненко О.М.) 
забезпечити внесення відповідних змін до ліцензійного 
реєстру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
29.10.2015  м. Київ  № 1796

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ  «Науково-
технологічна компанія «На-
фта» (попередня назва – 
ЗАТ «Науково-технологічна 
компанія «Нафта») 

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні» у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Науково-технологічна компанія «Нафта» по-
рушень, які були підставою для винесення рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) «Щодо усунення порушень та зупинення 
внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 
паперів» від 18.11.2014р. № 1563,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити ПрАТ «Науково-технологічна компанія 
«Нафта» (код ЄДРПОУ 23704867) з Переліку товариств, 
яким з 18.11.2014 року зупинено внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів на строк до усу-

нення порушення, затвердженого рішенням Комісії від 
18.11.2014р. № 1563, як таке, що усунуло порушення.

2. Відновити з 29.10.2015 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів, емітованих 
ПрАТ «Науково-технологічна компанія «Нафта» (код 
ЄДРПОУ 23704867) (попередня назва – ЗАТ «Науково-
технологічна компанія «Нафта». 

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «Науково-
технологічна компанія «Нафта» (код ЄДРПОУ 23704867) 
у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціа-
ції реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) 
довести до відома членів відповідних асоціацій інформа-
цію про дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ПрАТ «Науково-технологічна 
компанія «Нафта» (код ЄДРПОУ 23704867), Централь-
ному територіальному департаменту Комісії та ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (код за 
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів 
і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання копії цього рішення повідомити Комісію про його 
виконання. 

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 №2484, підпункту 4 пункту 4 глави 5 
розділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із 

змінами та доповненнями), та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (код за ЄДРПОУ: 
24089818, 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 3) на зу-
пинення обігу облігацій серії «О» у зв’язку з продовжен-
ням строків обігу та погашення облігацій, зупинено обіг 
облігацій серії «О» ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (свідо-
цтво про реєстрацію випуску облігацій від 01 липня 2013 
року №106/2/2013, видане 10.01.2014 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку) – роз-
порядження № 63-Кф-ЗО-О від 28 жовтня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 №2484, підпункту 4 пункту 4 глави 5 роз-
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ділу ІІІ Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із 
змінами та доповненнями), та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (код за ЄДРПОУ: 
24089818, 02068, м. Київ, вул. Анни Ахматової, 3) на зу-
пинення обігу облігацій серії «L» у зв’язку з продовжен-
ням строків обігу та погашення облігацій, зупинено обіг 
облігацій серії «L» ПрАТ «Позняки-Жил-Буд» (свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій від 22 липня 2013 року 
№124/2/2013, видане 03.12.2013 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку) – розпоря-
дження № 64-Кф-ЗО-О від 28 жовтня 2015 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 правопору-
шення на ринку цінних паперів від 28.10.2015р. 
№ 406-СХ-1-Т, винесеної у відношенні ТОВ «АТН-
ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ: 24269014) за порушення ви-
мог законодавства щодо цінних паперів, анульовано 
ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, 
а саме: серії АЕ №  185115 від 12.10.2012 року (брокер-
ська діяльність), серії АЕ №185116 від 12.10.2012 року 
(дилерська діяльність).

*    *    *
Постановою про накладення санкції за правопору-

шення на ринку цінних паперів від 28.10.2015р. 
№  407-цА-УП-КУА у відношенні ТОВ «КУА «Добро-
миль» (код за ЄДРПОУ: 33833844) за неприйняття 
уповноважним органом ліцензіата з підстав, встанов-

лених законодавством, рішення про ліквідацію пайо-
вого інвестиційного фонду застосовано санкцію у ви-
гляді зупинення дії ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами), а саме: серії АЕ №185353 від 
27.12.2012 року.

Згідно з п. 4 р. IX Ліцензійних умов провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління акти-
вами), що затверджені рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку 23.07.2013р. 
№ 1281 та зареєстровані в Міністерстві юстиції Украї-
ни 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, Комісія пу-
блікує інформацію про зупинення дії ліцензії в офіцій-
ному друкованому виданні Комісії, а також розміщує її 
на офіційному сайті Комісії протягом п’яти робочих 
днів з дати прийняття відповідного рішення Комісії або 
винесення постанови.

*    *    *
Постановою про накладення санкції за правопору-

шення на ринку цінних паперів від 29.10.2015р. 
№ 409-цД-1-Т, винесеної у відношенні ТОВ «фК «Бро-
керський Дім» (код за ЄДРПОУ: 38021116) за порушен-
ня вимог законодавства щодо цінних паперів, анульова-
но ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, а саме: серії АГ № 580262 від 23.02.2012 року 
(брокерська діяльність), серії АГ № 580263 від 
23.02.2012 року (дилерська діяльність).

30.10.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

код ЄДРПОУ 00413417
місцезнаходження: 68262 Одеська область, Саратський район, 

с. Розівка, вул. Радянська, будинок,4, 

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться « 18 » листопада 2015 року о 12 годині 30 хвилин 
за адресою: 68262 Одеська область, Саратський район, с.Розівка, 
вул. Першотравнева,1 « А», приміщення Будинку культури, акто-
вий зал.

Порядок денний  
( перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, затвердження порядку ве-

дення (регламенту) позачергових Загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3. Прийняття рішення про схвалення значного правочину, а саме:
- продажу комплексу, що належить ПАТ «Южний» на праві власнос-

ті на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 
19.08.2011р. серія САВ 543259, номер запису про право власності: 
840357, реєстраційний номер об’єкту нерухомого майна: 52994951245, 
загальною площею 8 735,9 кв.м., розташований за адресою: Одеська 
область, Саратський район, село Розівка, вул. Привокзальна, будинок 
1 «А», за ціною не нижче 8 335 645,00 гривень без ПДВ, на умовах та 

розсуд осіб, які мають право вчиняти правочини від імені Товариства 
відповідно до Статуту Товариства. 

4. Внесення змін до Статуту ПАТ «ЮЖНИЙ» шляхом викладення 
Статуту Товариства у новій редакції. Уповноваження особи на підпи-
сання Статуту Товариства у новій редакції.

Реєстрація учасників позачергових Зборів відбудеться «18» листо-
пада 2015 р. з 11 години 00 хвилин до 12 години 15 хвилин за 
пред’явленням паспорту (для представників акціонерів — також дові-
реність, оформлена згідно з чинним законодавством, та паспорт). Ре-
єстрація для участі у Зборах здійснюється згідно з даними реєстру 
власників іменних цінних паперів Товариства станом на 24: 00 годину 
«12» листопада 2015 року. 

Кожний акціонер має право, за бажанням, ознайомитися з матеріа-
лами для підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів за 
адресою: 68262 Одеська область, Саратський район, с. Розівка, 
вул.. Радянська ,4, приміщення адмінбудівлі, кабінет — Бухгалтерія 
підприємства, з понеділка по п’ятницю з 9-00 до 16-00 години. Відпо-
відальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами є 
Голов ний бухгалтер ПАТ «Южний» — Самокіш Олена Федорівна.

Акціонери позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного 
позачергових Загальих зборів ПАТ «ЮЖНИЙ».

тел.: (0248) 44239  Наглядова Рада

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖНИй»
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ВАТ «УКРХУДОЖПРОМ»
Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 28

Повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 
04 грудня 2015 року в 17 -00

за адресою: 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната 221.
Порядок денний:

1. Про обрання лічильної комісії
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності 

Товариства за 2011, 2012, 2013, 2014 роки. Прийняття рішення за наслід-
ками розгляду звіту Правління. 

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2011, 2012, 2013, 2014 роки. 
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради. 

5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 
2011, 2012, 2013, 2014 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Ревізійної Комісії. 

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011, 2012, 
2013, 2014 роки.

7. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття 
збитків) за результатами 2014 року, встановлення порядку виплати диві-
дендів. 

8. Визначення типу Товариства у зв’язку з приведенням його діяль-
ності у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товари-
ства».

9. Про зміну місцезнаходження Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту та/або затвердження 

нової редакції Статуту Товариства.
11. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії. 
14. Обрання членів Ревізійної комісії. 
15. Затвердження внутрішніх положень Товариства.
16. Відкликання Голови та членів Правління Товариства.
17. Обрання виконавчого органу Товариства.
Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і 

за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів з 16 - 00 
до 17 - 00. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі доку-
менти, що посвідчують особу. Представникам – належно оформлену 
довіреність.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних 
зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочих дні до 
дня проведення чергових загальних зборів акціонерів, а саме станом на 
30.11.2015 року

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки до загальних зборів та порядку денного за адре-
сою: 03150, м. Київ, вул. Тверська, 6, кімната 221. Відповідальна особа за 
ознайомлення з документами порядку денного – Голова Правління – Ко-
вальчук П.К.

Тел. для довідок 097 677 21 75.
Основні показники

фінансово-господарської діяльності товариства 
(тис. грн.)

Найменування показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 4120,3 4264,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 4098,7 4242,8
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2
Власний капітал 1579,4 1806,7
Статутний капітал 2455,2 2455,2
Нерозподілений прибуток 2,7
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 9820902 9820902
Цінні папери власних 
випусків, викуплені протягом 
звітного періоду

Загальна номіналь-
на вартість

0 0

У відсотках 
від статутного 
капіталу

0 0

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

0 0

Вартість чистих активів 4120,3 4261,9

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВ-
СьКИй ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1», місцез-
находження: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 19, повідом-
ляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 
04 грудня 2015 року о 09-00 в адмінприміщенні товариства за адресою: 36009, 
Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньківська, 19, І-поверх, кімн. №102.

Реєстрація проводиться з 08-30 до 08-50 год. 04 грудня 2015 року за 
місцем проведення зборів. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту 

проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення про відчуження майна товариства шляхом міни.
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, 

можливо за адресою: 36009, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Зіньків-
ська, 19, у головного бухгалтера товариства Пімочкіна К.Т. в робочі дні 
щоденно з 10.00 до 15.00. тел.(0532)613-912.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у збо-
рах –30.11.2015 року.

Доводимо до Вашого відома, що у акціонерів, які не заключили з депо-
зитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних папе-
рах, участь у загальних зборах буде ОБМЕЖЕНА! Для укладання такого 
договору акціонеру необхідно звернутись до депозитарної установи Пол-
тавська філія ТОВ «Бул-Спред» за адресою: 36014, м.Полтава, вул.Арте-
ма, 13, оф.36, телефон для довідок (0532)500420. 

ПОВІДОМЛЕННЯ
На виконання ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» 

№ 514-VI від 17.09.2008 р., повідомляю, що мною, громадянином України 
БУЧКО СЕРГІЄМ ПАРфЕНТІйОВИЧЕМ, як фізичною осо-
бою, планується придбання 72,66 % (сімдесят дві цілих шістдесят шість 
сотих) простих іменних акцій Публічного акціонерного товариства «Пів-
дентехгаз» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05761867, місцезнаходжен-
ня: вул. Лісова, буд.14, селище Борщі, Котовський р-н, Одеська область, 
66320) в кількості 2 644 188 (два мільйони шістсот сорок чотири тисячі сто 
вісімдесят вісім) штук, за номіналом 0,01 (одна копійка) гривень, загаль-
ною номінальною вартістю 26 441,88 (двадцять шість тисяч чотириста со-
рок одна) гривня 88 коп.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКцiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СМАК.». 2. Код за ЄДРПОУ - 32500147. 3. Міс-
цезнаходження - Україна, 37600, Полтавська обл., м. Миргород, 
вул.  Незалежностi, буд.4. 4. Міжміський код, телефон та факс - 
(05355)52228/53794. 5. Електронна поштова адреса - zat_smak@mail.ru. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації - http://32500147.smida.gov.ua. 7. Вид 
особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 
10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст повідомлення
ПрАТ «СМАК.» 28.10.2015р. отримало інформацію від власника акцій 

та повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсот-
ків голосуючих акцій, а саме: «фізична особа», яка володіла голосуючими 
акціями емітента у розмірі 2 030 000 шт. акцій, володіє загальною кількістю 
1 015 000 шт. Розмір частки акціонера до зміни – 100%, після зміни  – 50%; 
«фізична особа», яка не володіла акціями емітента, придбала у володіння 
акції та володіє загальним пакетом у розмірі 1 015 000 шт. акцій. Розмір 
частки акціонера до зміни – 0%, після зміни – 50%.

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

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

Директор Бандюгін І.В., 28.10.2015р. 
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ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТІНТРО», код за 
ЄДРПОУ 39942600, враховуючи положення статті 64 закону України «Про 
акціонерні товариства», повідомляють про свій намір придбати 736 555 
штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВМЕТРОБУД, що з урахуванням кількості акцій, які вже належать То-
вариству та його афілійованій особі ПрАТ «ІНТРОВЕСТ», за наслідками 
такого придбання становитиме більше 10 відсотків.

Станом на 30.10.2015 р.:
ПрАТ «ВЕСТІНТРО» належить — 200 00 штук простих іменних акцій 

ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД;
ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» належить — 200 00 штук простих іменних акцій 

ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД.

Директор ПрАТ «ВЕСТІНТРО»  Мельник Д.М.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕСТІНТРО»

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТРОВЕСТ», код за 
ЄДРПОУ 39934599, враховуючи положення статті 64 закону України «Про 
акціонерні товариства», повідомляють про свій намір придбати 736 554 
штук простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КИЇВМЕТРОБУД, що з урахуванням кількості акцій, які вже належать То-
вариству та його афілійованій особі ПрАТ «ВЕСТІНТРО», за наслідками 
такого придбання становитиме більше 10 відсотків.

Станом на 30.10.2015 р.:
ПрАТ «ІНТРОВЕСТ» належить — 200 00 штук простих іменних акцій 

ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД.
ПрАТ «ВЕСТІНТРО» належить — 200 00 штук простих іменних акцій 

ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД;

Директор ПрАТ «ІНТРОВЕСТ»  Назимко О.М.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТРОВЕСТ»

Публічне акціонерне товариство «Агрофірма «Провесінь» (надалі 
ПАТ «Агрофірма «Провесінь» або Товариство), ідентифікаційний код 
00854400, юридична адреса: 79067, м. Львів, вул. Тракт Глинянський,  152, 
повідомляє, що 04 грудня 2015 року о 10.00 год. за адресою: 79067, 
м.  Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, в приміщенні актового залу 
ПАТ «Агрофірма «Провесінь» (другий поверх адміністративного будин-
ку) відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства. Реєстра-
ція акціонерів та їхніх представників для участі у зборах проводитиметься 
04 грудня 2015 року з 09.00 год.  до 09.45 год. відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного ста-
ном на 24.00 годину 30 листопада 2015 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а 
представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представ-
ляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка 
по п’ятницю з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва: 13.00-14.00 год.) 
за адресою: м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 152, ПАТ «Агрофірма 
«Провесінь». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів 
особа – юрисконсульт Товариства Галань В.М.

Порядок денний річних загальних зборів
1. Обрання Робочих органів Загальних зборів акціонерів: голови, се-

кретаря та Лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів акціоне-

рів.
3. Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності у 2014 році та рішень Правління, прийнятих у 
2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та рішень 
Правління Товариства.

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати 
перевірки фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії, 
затвердження Аудиторського висновку щодо фінансової звітності 
ПАТ  «Агрофірма «Провесінь» за 2014 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати 
фінансово-господарської діяльності у 2014 році. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
7. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збит-

ків) Товариства за підсумками роботи у 2014 році. 
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2015  рік. 
9. Погодження правочинів, укладених Правлінням Товариства у 

2015 році. 
Основні показники 

фінансово-господарської діяльності, тис. грн.

Найменування показника
Період

звітний попере-
дній

Усього активів 23892 25115
Основні засоби 8821 10211
Довгострокові фінансові інвестиції 20 20
Запаси 2783 3381
Сумарна дебіторська заборгованість 2000 2332
Грошові кошти та їх еквіваленти 439 139
Нерозподілений прибуток -1459 -2387
Власний капітал 1097 1097
Статутний капітал 8533 8533
Довгострокові зобов'язання 8165 8635
Поточні зобов'язання 7556 9237
Чистий прибуток (збиток) 368 -432
Середньорічна кількість акцій (шт.) 34 132 510 34 132 510
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

--------- -----------

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

----------- --------

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб) 

105 123

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОфІРМА «ПРОВЕСІНь»

Наглядова рада приватного акціонерного товариства «СУМИАГРО-
ПРОМБУД» (місцезнаходження 40009 м. Суми, вул. Пролетарська, 69, 
код ЄДРПОУ 23817399) повідомляє, про скликання позачергових за-
гальних зборів акціонерів, які відбудуться 03 грудня 2015 року о 10-тій 
годині за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 60/1 в кабінеті ди-
ректора.

Початок реєстрації 03 грудня 2015 року о 09-30, закінчення о 09-55. Для 
реєстрації акціонерам необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу, 
представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність (або ін-
ший документ, що підтверджує їх повноваження), оформлену у відповід-
ності до вимог законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах, буде складено станом на 24 годину 27 листопа-
да 2015 року.

Порядок денний 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів зборів (голови та секретаря зборів, лічиль-
ної комісії).

2. Дострокове відкликання повноважень членів наглядової ради Това-
риства. 

3. Обрання членів наглядової ради Товариства. 
4. Затвердження умов договору з членами Наглядової ради. Обрання 

особи уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової 
ради.

Акціонери чи їх представники до дати проведення зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань по-
рядку денного за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 60/1, в робочі дні з 
8-00 до 17-00 в кабінеті директора, а в день проведення зборів – також у 
місці проведення зборів.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами є директор Авдєєнко А.О.

Телефон для довідок: (0542) 61-11-78, факс. 61-01-06
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного зборів, пода-

ються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, 
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИАГРОПРОМБУД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО 
ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00195452
3. Місцезнаходження: 84500, м. Артемiвськ, Донецька 

обл., Україна, вул. Кiрова, буд. № 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627) 44 98 09, (062) 340 19 28
5. Електронна поштова адреса: nei@azocm.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації:

www.azocm.ua

7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
28 жовтня 2015 року позачерговими Загальними зборами Публiчного 

акцiонерного товариства «Артемiвський завод по обробцi кольорових 
металiв» прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб товариства 
(Протокол Загальних зборiв № 3 вiд 28.10.2015р.)

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. припинено з 28 жовтня 2015 року повноваження Члена На-
глядової ради, Голови Наглядової ради Шпаковського Вадима. Пiдстава - 
рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.10.2015р. Фiзична 
особа не володiє часткою у статутному капiталi товариства. На посадi осо-
ба перебувала один рiк сiм мiсяцiв два днi з 26.03.2014р. по 28.10.2015р. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. 

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. припинено з 28 жовтня 2015 року повноваження Члена На-
глядової ради - Приватного акцiонерного товариства «Укрпiдшипник», 
iдентифiкацiйний код 13495470. Пiдстава - рiшення позачергових Загаль-
них зборiв вiд 28.10.2015р. Юридична особа володiє часткою у статутному 
капiталi товариства у розмiрi 38,0987 вiдсоткiв (335268368 простих iменних 
акцiй). На посадi юридична особа перебувала один рiк сiм мiсяцiв два днi. 
Одночасно припиненi повноваження представникiв юридичної особи.

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. припинено з 28 жовтня 2015 року повноваження Члена На-
глядової ради Шпакiвського Артема. Пiдстава - рiшення позачергових За-
гальних зборiв вiд 28.10.2015р. Фiзична особа не володiє часткою у статут-
ному капiталi товариства. На посадi особа перебувала один рiк сiм мiсяцiв 
два днi з 26.03.2014р. по 28.10.2015р. Особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних 
особою не надана. 

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. припинено з 28 жовтня 2015 року повноваження Члена 
Ревiзiйної комiсiї, Голови Ревiзiйної комiсiї Нагорної Наталiї Вiталiївни. 
Пiдстава - рiшення позачергових Загальних зборiв вiд 28.10.2015р. Фiзична 
особа володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0,000003 
вiдсоткiв (25 штук простих iменних акцiй). На посадi особа перебувала 
один рiк сiм мiсяцiв два днi з 26.03.2014р. по 28.10.2015р. Особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкрит-
тя паспортних даних особою не надана. На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї 
замiсть посадової особи нiкого не призначено. Новою редакцiєю статуту 
емiтента не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. припинено з 28 жовтня 2015 року повноваження Члена 
Ревiзiйної комiсiї Трижона Сергiя Анатолiйовича. Пiдстава - рiшення поза-
чергових Загальних зборiв вiд 28.10.2015р. Фiзична особа володiє часткою 
у статутному капiталi товариства у розмiрi 0, 0004 вiдсоткiв (3129 штук про-
стих iменних акцiй). На посадi перебував один рiк сiм мiсяцiв два днi з 
26.03.2014р. по 28.10.2015р. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних осо-
бою не надана. На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї замiсть посадової особи 
нiкого не призначено. Новою редакцiєю статуту емiтента не передбачено 
створення Ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. припинено з 28 жовтня 2015 року повноваження Члена 
Ревiзiйної комiсiї Бабенко Свiтлани Вiкторiвни. Пiдстава - рiшення позачер-
гових Загальних зборiв вiд 28.10.2015р. Фiзична особа володiє часткою у 
статутному капiталi товариства у розмiрi 0,000036 вiдсоткiв (324 штук прос-
тих iменних акцiй). На посадi особа перебувала один рiк сiм мiсяцiв два днi 
з 26.03.2014р. по 28.10.2015р. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних осо-

бою не надана. На посаду Члена Ревiзiйної комiсiї замiсть посадової особи 
нiкого не призначено. Новою редакцiєю статуту емiтента не передбачено 
створення Ревiзiйної комiсiї.

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.10.2015  р. 
Приватне акцiонерне товариство «Укрпiдшипник», iдентифiкацiйний код 
13495470, обране на посаду «Член Наглядової ради» з 28 жовтня 2015 року 
на строк згiдно Статуту. Пiдстава - рiшення позачергових Загальних зборiв 
акцiонерiв вiд 28.10.2015р. Юридична особа володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 38,0987 вiдсоткiв, що складає 335268368 штук 
простих iменних акцiй. Протягом останнiх 4,5 рокiв юридична особа обiймала 
посаду Члена Наглядової ради емiтента. Юридична особа призначатиме 
представникiв у порядку, визначеному чинним законодавством. 

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. фiзична особа Кiпоть Роман Миколайович обраний на посаду 
«Член Наглядової ради» з 28 жовтня 2015 року на строк згiдно Статуту. 
Пiдстава - рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi 
емiтента у розмiрi 0,000001 вiдсоток (10 штук простих iменних акцiй). Про-
тягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду радника Голови Правлiння 
ПАТ «Балаклiйське ХПП». Згода на розкриття паспортних даних посадо-
вою особою не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. фiзична особа Бондар Оксана Андрiївна обрана на посаду 
«Член Наглядової ради» з 28 жовтня 2015 року на строк згiдно Статуту. 
Пiдстава - рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 
28.10.2015р. Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi това-
риства у розмiрi 0,000001 вiдсоток (10 штук простих iменних акцiй). Протя-
гом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду директора 
ТОВ  «ПIВДЕНЬБУД». Згода на розкриття паспортних даних посадовою 
особою не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. Кiпоть Роман 
Миколайович обраний на посаду Голови Наглядової ради товариства з 
28 жовтня 2015 року. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол 
засiдання вiд 28.10.2015р.). Посадова особа володiє часткою у статутному 
капiталi емiтента у розмiрi 0,000001 вiдсоток (10 штук простих iменних 
акцiй). Протягом останнiх п'яти рокiв особа обiймала посаду радника Голо-
ви Правлiння ПАТ «Балаклiйське ХПП». Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. припинено з 
28 жовтня 2015 року повноваження Голови Правлiння Шутова Iгоря Воло-
димировича. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання вiд 
28.10.2015р.). Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi това-
риства у розмiрi 0,000004 вiдсоткiв (32 штук простих iменних акцiй). На 
посадi особа перебувала один рiк шiсть мiсяцiв 21 день з 07.04.2014р. по 
28.10.2015р. Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Згода на розкриття паспортних даних особою не надана. 

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. припинено з 
28 жовтня 2015 року повноваження Члена Правлiння – Першого заступни-
ка Голови Правлiння Штефана Олександра Миколайовича. Пiдстава - 
рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання вiд 28.10.2015р.). Посадова 
особа не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. На посадi особа 
перебувала один мiсяць 11 днiв з 17.09.2015р. по 28.10.2015р. Особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згода на роз-
криття паспортних даних особою не надана. 

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. припинено з 
28 жовтня 2015 року повноваження Члена Правлiння – заступника Голови 
Правлiння Голос Тетяни Олександрiвни. Пiдстава - рiшення Наглядової 
ради (Протокол засiдання вiд 28.10.2015р.). Посадова особа не володiє 
часткою у статутному капiталi емiтента. На посадi особа перебувала один 
рiк шiсть мiсяцiв 21 день з 07.04.2014р. по 28.10.2015р. Особа не має непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття 
паспортних даних особою не надана. 

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. припинено з 
28 жовтня 2015 року повноваження Члена Правлiння – заступника Голови 
Правлiння Малихiна Вiталiя Володимировича. Пiдстава - рiшення Наглядо-
вої ради (Протокол засiдання вiд 28.10.2015р.). Посадова особа володiє 
часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0,000003 вiдсоткiв 
(31  штук простих iменних акцiй). На посадi особа перебувала один мiсяць 
11 днiв з 17.09.2015р. по 28.10.2015р. Особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних 
особою не надана. 

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. припинено з 
28 жовтня 2015 року повноваження Члена Правлiння Шрамко Вячеслава 
Миколайовича. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання 
вiд 28.10.2015р.). Посадова особа володiє часткою у статутному капiталi 
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товариства у розмiрi 0,000007 вiдсоткiв (63 штук простих iменних акцiй). На 
посадi особа перебувала один мiсяць 11 днiв з 17.09.2015р. по 28.10.2015р. 
Особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Зго-
да на розкриття паспортних даних особою не надана. 

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. припинено з 
28 жовтня 2015 року повноваження Члена Правлiння Колiбаби Iгоря Мико-
лайовича. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання вiд 
28.10.2015р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi то-
вариства. На посадi особа перебувала один рiк шiсть мiсяцiв 21 день з 
07.04.2014р. по 28.10.2015р. Особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини. Згода на розкриття паспортних даних осо-
бою не надана. 

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. Малихiн 
Вiталiй Володимирович обраний з 29 жовтня 2015 року Головою Правлiння 
на строк згiдно Статуту. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол 
засiдання вiд 28.10.2015р.) та особиста заява особи. Посадова особа 
володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0,000003 
вiдсоткiв (31 штук простих iменних акцiй). Протягом останнiх п'яти рокiв по-
садова особа обiймала посади: директор з виробництва, Член Правлiння, 
Член Правлiння – Перший заступник Голови Правлiння, Член Правлiння – 
заступник Голови Правлiння ПАТ «АЗОКМ». Згода на розкриття паспортних 
даних посадовою особою не надана. Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. Штефан 
Олександр Миколайович обраний з 29 жовтня 2015 року Членом 
Правлiння  – Першим заступником Голови Правлiння на строк згiдно Стату-
ту. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання вiд 28.10.2015р.) 
та особиста заява особи. Посадова особа не володiє часткою у статутному 
капiталi товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала 
посади: директор Луганського центрального регiонального вiддiлення 
ПАТ  «Мегабанк», директор з економiки ТОВ «Кiноцентр», Член Правлiння  – 
Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «АЗОКМ». Згода на розкриття 
паспортних даних посадовою особою не надана. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. Голос Тетяна 
Олександрiвна обрана з 29 жовтня 2015 року Членом Правлiння на строк 
згiдно Статуту. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання вiд 
28.10.2015р.) та особиста заява особи. Посадова особа не володiє часткою 
у статутному капiталi товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова 
особа обiймала посади: директор з економiки та фiнансiв, Член Правлiння 

– заступник Голови Правлiння ПАТ «АЗОКМ». Згода на розкриття паспорт-
них даних посадовою особою не надана. Посадова особа не має непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. Шрамко Вя-
чеслав Миколайович обраний з 29 жовтня 2015 року Членом Правлiння на 
строк згiдно Статуту. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол 
засiдання вiд 28.10.2015р.) та особиста заява особи. Посадова особа 
володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0,000007 
вiдсоткiв (63 штук простих iменних акцiй). Протягом останнiх п'яти рокiв по-
садова особа обiймала посади: директор комерцiйний, Член Правлiння – 
заступник Голови Правлiння, Член Правлiння ПАТ «АЗОКМ». Згода на роз-
криття паспортних даних посадовою особою не надана. Посадова особа не 
має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. Нагорна 
Наталiя Вiталiївна обрана з 29 жовтня 2015 року Членом Правлiння на 
строк згiдно Статуту. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол 
засiдання вiд 28.10.2015р.) та особиста заява особи. Посадова особа 
володiє часткою у статутному капiталi товариства у розмiрi 0,000003 
вiдсоткiв (25 штук простих iменних акцiй). Протягом останнiх п'яти рокiв по-
садова особа обiймала посади: директор з економiчної безпеки, Голова 
Ревiзiйної комiсiї ПАТ «АЗОКМ». Згода на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно рiшення Наглядової ради емiтента вiд 28.10.2015р. Хахалєва Те-
тяна Iванiвна обрана з 29 жовтня 2015 року Членом Правлiння на строк 
згiдно Статуту. Пiдстава - рiшення Наглядової ради (Протокол засiдання вiд 
28.10.2015р.) та особиста заява особи. Посадова особа не володiє часткою 
у статутному капiталi товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова 
особа обiймала посаду заступника начальника Першого Харкiвського 
вiддiлення ПАТ «ЄВРОГАЗБАНК». Згода на розкриття паспортних даних по-
садовою особою не надана. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.

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 Малихiн Вiталiй Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.10.2015
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, Пестеля,5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/0552/ 48-02-10, 22-61-73

5. Електронна поштова 
адреса

finans@co.ksoe.com.ua

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

 www.ksoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (Протокол 

№  45 від 29.10.2015р.), обрано членом правління ПАТ «ЕК «Херсонобл-
енерго» Дучева Юрія Дмитрійовича з 02 листопада 2015 року з терміном 
повноважень діючого складу правління Товариства до 17.04.2018 року.

Дучев Юрій Дмитрійович не має у власності акцій Товариства. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має.

Протягом останніх п’яти років займав посаду виконавчого директора.
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

 2. Голова правлiння Сафронов Iгор Миколайович
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.10.2015
(дата)

ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛьНА КОМПАНiЯ “ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО”

Шановний акціонер ПАТ «ДМК «ТАВРІЯ»!
Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціо-

нерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІМ МАРОЧНИХ 
КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», код за ЄДРПОУ 00413475, місцезнаходження: 
74905, Херсонська область, м. Нова Каховка, проспект Дніпров-
ський,  299 (далі - Товариство), які відбудуться 18 листопада 2015 року 
о 10.00 за адресою: 74905, Херсонська обл., м. Нова Каховка, цен-
тральна Основа, пр-т Дніпровський, 166, будинок культури 
ПАТ  «ДМК «Таврія», актова зала № 1. Реєстрація учасників загальних 
зборів з 8.30 до 9.50 у день та за місцем проведення загальних зборів. 
Для реєстрації акціонерам Товариства необхідно мати при собі доку-
мент, який ідентифікує особу (паспорт), представникам акціонерів – до-
кумент, який ідентифікує особу та документ, що підтверджує повнова-
ження представника на участь у загальних зборах, оформлений згідно 
вимог чинного законодавства України. 

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішен-

ня про припинення їх повноважень. 
2. Про попереднє схвалення значних правочинів.

3. Про затвердження рішень Наглядової ради Товариства, що оформ-
лені протоколом № 25 та № 26 від 28.10.2015 р.

4. Прийняття рішення про відкликання з посади директора Товариства 
та припинення контракту з директором Товариства.

5. Прийняття рішення про зміну умов та строку дії контракту з директо-
ром Товариства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах — станом на 12.11.2015 року.Порядок ознайомлення акціонерів 
з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
загальних зборів: акціонери Товариства можуть ознайомитись з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з дати 
надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати про-
ведення загальних зборів за адресою: 74905, Херсонська обл., м. Нова 
Каховка, проспект Дніпровський, 299, 2-й поверх, каб. № 21. Відповідаль-
ний за порядок ознайомлення акціонерів з документами — секретар На-
глядової ради Товариства Громов П.О. Пропозиції акціонерів щодо питань, 
включених до порядку денного загальних зборів не приймаються відповід-
но до п. 5. ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». Довідки за 
телефоном (05549) 7-62-36. 7-62-28. Виконавчий орган Товариства
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості.
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»;
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
1.3. Місцезнаходження емітента: 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боров-

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

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

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

осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Наглядовою радою ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (Протоколом № б/н за-
сідання Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» від 29 жовтня 
2015  року) було прийнято рішення:

1. Припинити повноваження Дучева Юрія Дмитровича як Члена Прав-
ління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» з 30.10.2015 року, у зв'язку із звільнен-
ням з посади директора виконавчого.

Перебував на даній посаді з 01.07.2013р. по 30.10.2015р. Володіє акці-

ями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» в кількості 1 000 простих іменних акцій. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

2. Припинити повноваження Чабанюк-Ропотан Людмили Іванівни як 
Члена Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» з 30.10.2015 року, у зв'язку із 
звільненням з посади Головного бухгалтера.

Перебувала на даній посаді з 18.07.2013р. по 30.10.2015р. Акціями 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не володіє. Непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди на розкрит-
тя паспортних даних. 

3. Обрати Членом Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» Головного 
бухгалтера Гнезділову Олену Миколаївну з 02.11.2015 року, терміном на 
3 роки, згідно Статуту.

Акціями ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: начальник відділу бухгалтерського обліку (загального 
центру обслуговування) ТОВ ДТЕК Сервіс.

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

Голова Правління ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» ______ О.М. Ніверчук
                  (підпис) 
30 жовтня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛьНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СК-АГРО» 
2. Код за ЄДРПОУ 33976979
3. Місцезнаходження 42506, Сумська область, 

Липоводолинський район, 
селище Калiнiнське

4. Міжміський код, телефон та факс (054) 525-14-70 (054) 525-14-70
5. Електронна поштова адреса e.vorona@agrotrade.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.agrotrade.ua/

7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі

ii. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Директора ПАТ «ФБ «Перспектива» № 15/10/30-02 вiд 

30.10.2015 року внесенi до Бiржового реєстру в котирувальний список дру-
гого рiвня лiстингу облiгацiї пiдприємства вiдсотковi бездокументарнi iменнi 
(ISIN UA4000152698), серiї В, випущенi ТОВ «СК-АГРО», у кiлькостi 120000 
шт., загальною номiнальною вартiстю 120000000 грн. 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 
вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у 
вiдсотках): 100%.

Випуск облiгацiй серiї В зареєстрований Нацiональною комiсiєю з цiнних 
паперiв та фондового ринку 22 сiчня 2013 року (номер Свiдоцтва про 
реєстрацiю №7/2/2013). 

Тип облiгацiй, щодо яких вчинена дiя - облiгацiя пiдприємства вiдсоткова 
iменна, бездокументарна форма iснування.

Iншi цiннi папери, випущенi ТОВ «СК-Агро», якi продовжують бути у 
лiстингу вiдсутнi.

30.10.2015 року Загальними зборами учасникiв прийнято рiшення про 
включення до Бiржового реєстру в котирувальний список другого рiвня 
лiстингу облiгацiї пiдприємства вiдсотковi бездокументарнi iменнi (ISIN 
UA4000152698), серiї В, випущенi ТОВ «СК-АГРО» до ПАТ «ФБ «Перспек-
тива».

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 Нiколенко Олександр Петрович 
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 30.10.2015

(дата)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛьНiСТЮ «СК-АГРО»
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 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю) емітента 

(для опублікування у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«IНВЕСТИЦIЙНI БIЗНЕС 
РIШЕННЯ»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

36845852

3. Місцезнаходження емітента 01133 м. Київ бульвар Лесi Українки, 
буд. 26

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(044)229-20-14 (044)229-20-14

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

оffice@ibr-ua.com.ua

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

http://ibr-ua.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв на 
фондовiй бiржi

2. Текст повідомлення
29.10.2015 згiдно Рiшення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» 

№15/10/29-04 вiд 29.10.2015 року облiгацiї дисконтнi iменнi (серiї В) 
ТОВ  «IНВЕСТИЦIЙНI БIЗНЕС РIШЕННЯ» внесенi до Бiржового реєстру в 
котирувальний список 2-го рiвня лiстингу.

Рiшення набуває чинностi з 29.10.2015 року.
Дата дiї - 29.10.2015
Дiя - лiстинг
Найменування фондової бiржi - ПАТ «ФБ «Перспектива»
Вид ЦП - облiгацiї 
Загальна номiнальна вартiсть - 125 000 000,00 грн.
Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 125 000 шт.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 
100 %

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 
та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних 
паперiв, щодо яких вчинена дiя - 01.11.2013 р., № 206/2/2013, Нацiональна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких 
вчинена дiя - облiгацiя дисконтна iменна бездокументарної форми ви-
пуску.

Облiгацiї дисконтнi iменнi (серiї В) ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНI БIЗНЕС 
РIШЕННЯ» в теперешнiй час перебувають у лiстингу ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС», кiлькiсть ЦБ - 125 000 шт. 

Власники облiгацiй мають право:
1. Купувати та продавати, iншим чином вiдчужувати облiгацiї на вторин-

ному ринку цiнних паперiв;

2. Отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при поданнi облiгацiй до 
погашення;

3. Надавати Емiтенту облiгацiї для викупу, вiдповiдно до умов емiсiї 
облiгацiй;

4. Здiйснювати з облiгацiями iншi операцiї, що не суперечать чинному 
законодавству з урахуванням умов розмiщення.

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення 
про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента - рiшення 
(наказ) директора 2110-1/15 вiд 21.10.2015 р. про включення в котируваль-
ний список 2-го рiвня лiстингу ПАТ «ФБ «Перспектива» цiнних паперiв То-
вариства 

29.10.2015 згiдно Рiшення директора ПАТ «ФБ «Перспектива» 
№15/10/29-04 вiд 29.10.2015 року облiгацiї вiдсотковi iменнi (серiї А) 
ТОВ  «IНВЕСТИЦIЙНI БIЗНЕС РIШЕННЯ» внесенi до Бiржового реєстру в 
котирувальний список 2-го рiвня лiстингу.

Рiшення набуває чинностi з 29.10.2015 року.
Дата дiї - 29.10.2015
Дiя - лiстинг
Найменування фондової бiржi - ПАТ «ФБ «Перспектива»
Вид ЦП - облiгацiї 
Загальна номiнальна вартiсть - 125 000 000,00 грн.
Кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 125 000 шт.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв - 
100 %

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 
та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних 
паперiв, щодо яких вчинена дiя - 01.11.2013 р., № 205/2/2013, Нацiональна 
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя - облiгацiя вiдсоткова iменна бездокументарної форми випуску

Облiгацiї вiдсотковi iменнi (серiї А) ТОВ «IНВЕСТИЦIЙНI БIЗНЕС 
РIШЕННЯ» в теперешнiй час перебувають у лiстингу ПАТ «Фондова бiржа 
ПФТС», кiлькiсть ЦБ - 125 000 шт. 

Власники облiгацiй мають право:
1. Купувати протягом термiну обiгу облiгацiй та продавати, iншим чином 

вiдчужувати облiгацiї на вторинному ринку цiнних паперiв;
2. Отримувати номiнальну вартiсть облiгацiй при поданнi облiгацiй до 

погашення та отримувати вiдсотковий дохiд за останнiй вiдсотковий перiод 
одночасного з погашенням облiгацiй;

3. Надавати Емiтенту облiгацiї для викупу, вiдповiдно до умов емiсiї 
облiгацiй;

4. Здiйснювати з облiгацiями iншi операцiї, що не суперечать чинному 
законодавству з урахуванням умов розмiщення. 

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента, що прийняв рiшення 
про включення в лiстинг фондової бiржi цiнних паперiв емiтента - рiшення 
(наказ) директора 2110-1/15 вiд 21.10.2015 р. про включення в котируваль-
ний список 2-го рiвня лiстингу ПАТ «ФБ «Перспектива» цiнних паперiв То-
вариства 

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

3.2. Найменування посади.
Директор ____________ Литвиненко Вiктор Миколайович
  М.П.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВiДПОВiДАЛьНiСТЮ 
«iНВЕСТИцiйНi БiЗНЕС РiШЕННЯ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ФIРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00309074
3. Місцезнаходження: 87515, мiсто Марiуполь, вул. Георгiївська, буд.2
4. Міжміський код та телефон, факс: (0629)543539 (0629)543539
5. Електронна поштова адреса: mpfeya@hotmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.mpfeya.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
ІІ. Текст повідомлення

Посадовiй особi Виконуючий обов'язки Генерального директора за 
сумiстництвом Нефьодова Iнна Михайлiвна (паспорт ВА 867084 виданий 
23.07.1997 р. Орджонiкiдз. РВ Марiупольського МУУМВС України в 
Донецькiй  обл.) рiшенням Наглядової ради №26 вiд 29.10.2015 р. припини-
ти повноваженя Виконуючого обов’язки Генерального директора за 
сумiсництвом Товариства з 29.10.2015 р. Не володiє часткою в статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Освiта - вища. Iншi посади, якi обiймала особа: з 06.03.1987 по 
31.01.1988 cлюсар з експлуатацiї та ремонту газового обладнання 2 розря-
ду служби ВДГО, з 01.02.1988 по 15.07.1988 контролер служби облiку Жда-
новська мiжрайонна виробнича дiльниця газового господарства. З 19.12.1989 
р. по 21.03.2000 р. свiтлокопiювальник проектно-конструкторського вiддiлу, 
з 22.03.2000 р. по 17.10.2001 р. економiст бюро металу, чавуна та 
феросплавiв вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення УМТС, з 
18.10.2001 р. по 31.07.2003 р. економiст 2-ї кат. бюро металу, чавуна та 
феросплавiв вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення, з 01.08.2003 р. 
по 23.12.2007 р. економiст 1-ї категорiї бюро металу, чавуна i феросплавiв 
вiддiлу матерiально технiчного забезпечення УМТС, з 24.12.2007 р. по 
08.04.2009 р. начальник бюро металопродукцiї ОМТС ВАТ  «Металургiйний 
комбiнат «Азовсталь», з 09.04.2009 р. по 28.05.2010 р. провiдний iнженер 
бюро метизiв, арматури, iнструментiв та металопродукцiї вiддiлу 
матерiально-технiчного забезпечення управлiння закупок ВАТ 
«Металургiйний комбiнат «Азовсталь». З 01.06.2010 р. по 08.03.2011 р. за-
ступник директора з комерцiйної дiяльностi, з 09.03.2011 р. виконуючий 

обов’язки директора ТОВ «Фiрма Марiта». З 29.04.2013 р. бухгалтер за 
сумiсництвом ПАТ «ФiВО «Фея». З 01.05.2013 р. по 29.10.2015 р. включно 
Виконуючий обов’язки Генерального директора за сумiсництвом ПАТ  «ФiВО 
«ФЕЯ». Рiшення прийнято Наглядовою радою 29.10.2015 р.

Нефьодова Iнна Михайлiвна (паспорт ВА 867084 виданий 23.07.1997 р. 
Орджонiкiдз. РВ Марiупольського МУУМВС України в Донецькiй обл.) 
рiшенням Наглядової ради №26 вiд 29.10.2015 р. призначена Генеральним 
директором за сумiсництвом Товариства з 30.10.2015 р. до 01.04.2016 р. 
включно. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Освiта - вища. Iншi 
посади, якi обiймала особа: з 06.03.1987 по 31.01.1988 cлюсар з експлуатацiї 
та ремонту газового обладнання 2 розряду служби ВДГО, з 01.02.1988 по 
15.07.1988 контролер служби облiку Ждановська мiжрайонна виробнича 
дiльниця газового господарства. З 19.12.1989 р. по 21.03.2000 р. 
свiтлокопiювальник проектно-конструкторського вiддiлу, з 22.03.2000 р. по 
17.10.2001 р. економiст бюро металу, чавуна та феросплавiв вiддiлу 
матерiально-технiчного забезпечення УМТС, з 18.10.2001 р. по 
31.07.2003  р. економiст 2-ї кат. бюро металу, чавуна та феросплавiв вiддiлу 
матерiально-технiчного забезпечення, з 01.08.2003 р. по 23.12.2007 р. 
економiст 1-ї категорiї бюро металу, чавуна i феросплавiв вiддiлу 
матерiально технiчного забезпечення УМТС, з 24.12.2007 р. по 08.04.2009  р. 
начальник бюро металопродукцiї ОМТС ВАТ «Металургiйний комбiнат 
«Азовсталь», з 09.04.2009 р. по 28.05.2010 р. провiдний iнженер бюро 
метизiв, арматури, iнструментiв та металопродукцiї вiддiлу матерiально-
технiчного забезпечення управлiння закупок ВАТ «Металургiйний комбiнат 
«Азовсталь». З 01.06.2010 р. по 08.03.2011 р. заступник директора з 
комерцiйної дiяльностi, з 09.03.2011 р. виконуючий обов’язки директора 
ТОВ «Фiрма Марiта». З 29.04.2013 р. бухгалтер за сумiсництвом ПАТ «ФiВО 
«Фея». З 01.05.2013 р. по 29.10.2015 р. включно Виконуючий обов’язки Ге-
нерального директора за сумiсництвом ПАТ «ФiВО «ФЕЯ». З 30.10.2015 
Генеральний директор за сумiсництвом ПАТ «ФiВО «ФЕЯ». Рiшення прий-
нято Наглядовою радою 29.10.2015 р.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Генеральний директор Нефьодова iнна Михайлiвна, 
30.10.2015 р.

ПУБЛiЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фiРМА ВЕРХНьОГО ОДЯГУ «фЕЯ»
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фондовые индексы Украины в четверг 
вновь завершили торги без единой 

динамики
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в чет-

верг вновь изменились разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,55% - до 798,01 
пункта, индекс ПФТС снизился на 0,51% - до 273,17 пунк-
та.

Объем торгов на УБ составил 15,35 млн грн, в том 
числе акциями – 8,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 1,08 млрд грн, в 
том числе акциями – 0,6 млн грн.

Индекс УБ в «зеленую зону» вытянули акции Райф-
файзен Банка Аваль (+3,2%), «Азовстали» (+3,08%) и 
«Донбассэнерго» (+0,11%).

Наиболее подешевели бумаги Авдеевского коксохим-
завода (-1,99%), Алчевского меткомбината (-0,83%) и 
«Мотор Сичи» (-0,45%).

В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по 
акциям концерна «Стирол» (-5,66%), Стахановского ва-
гоностроительного завода (-5,12%) и «Азовстали» 
(-4,18%).

Тройку лидеров роста составили акции Северного 
ГОКа (+19,89%), «ДТЭК Захидэнерго» (+4,83%) и Укр-
соцбанка (+2,86%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг упал на 1,87% - до 395,89 пункта при объеме 
торгов 5,5 млн злотых (32,45 млн грн).

Среди индексных акций наиболее подешевели бумаги 
«Милкиленда» (-9,95%), агрохолдинга ИМК (-7,82%) и 
«Астарты» (-3%).

Выросли в цене акции «Милкиленда» (+2,78%) и «Аг-
ротона» (+0,79%).

Украинские акции в пятницу утром продолжа-
ют демонстрировать смешанную динамику
Украинские биржевые индексы в начале торгов в пят-

ницу сохраняют разнонаправленное движение: индика-
тор «Украинской биржи» (УБ) к 11:15 кв снизился на 
0,91% - до 790,72 пункта, индекс ПФТС повысился на 
0,61% - до 274,83 пункта.

Среди индексных акций УБ утром с отрицательной ди-
намикой лидировали бумаги «Центрэнерго» (-2,3%), 
«Донбассэнерго» (-2,07%) и «Укрнафты» (-1,9%).

Дорожали только акции «Азовстали» (+0,94%).

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СУМСьКИй ЗАВОД 

«ЕНЕРГОМАШ» 
(ЄДРПОУ 00223208) 

повідомляє: Борзаниця Тетяна Миколаївна за останні 5 років перебу-
вала на посадах: бухгалтера - ТОВ «Грінко –Суми», бухгалтера - 
ТОВ  «Екопоінт-Суми», з 02.03.2015 року - бухгалтер ПАТ «Сумський за-
вод «Енергомаш».

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 Кощієнко Юрій Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 30.10.2015

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ
БАНК "РАДАБАНК"

2. Код за ЄДРПОУ: 21322127;
3. Місцезнаходження: 49054, м. Днiпропетровськ, проспект Кiрова,

буд. 46;
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562) 38-76-52, (0562) 38-76-60;
5. Електронна поштова адреса: j.konoshenkova@radabank.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке вiдбулося

28.10.2015 р. було прийнято рiшення про змiну складу Правлiння ПАТ "АБ
"РАДАБАНК" (Протокол засiдання № 113-2 вiд 28.10.2015 р.), а саме:

28.10.2015 р. вiдкликано зi складу Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК"
Заступника Голови Правлiння Карпенко Вiталiя Вiкторовича та припинено
його повноваження Члена Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" у зв'язку зi
звiльненням за згодою сторiн з посади Заступника Голови Правлiння ПАТ
"АБ "РАДАБАНК". 

Iншої особи на посаду Члена Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" не приз-
начено. 

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0,00%.
Розмiр пакета акцiй емiтента, яким володiє - 0 шт.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-

чини не має.
Перебував на посадi з 16.05.2013 р.
Згоду на розкриття паспортних даних не давав.

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

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

Голова Правлiння 
Стоянов Сергiй Борисович

29.10.2015

Емітентом ПрАТ «ГАЗТЕК» (ід. код за ЄДРПОУ 31815603, 04116, 
Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, 11) з метою забезпечення реалі-
зації своїх економічно-фінансових інтересів на Позачергових загальних 
зборах акціонерів (Протокол № 19/10 від 19 жовтня 2015 року) прийнято 
рішення скасувати:

1. Наказ директора ПРАТ «ГАЗТЕК» № 24/02-пг від 24.02.2015 р., яким 
прий нято рішення про дострокове погашення облігацій відсоткових іменних за-
безпечених серії А емітента ПрАТ «ГАЗТЕК», згідно якого встановлено нові 
дати пред’явлення облігацій відсоткових іменних забезпечених серії А емітента 
ПрАТ «ГАЗТЕК» до дострокового погашення облігацій: дата початку погашення 
облігацій 19.03.2015 р.; дата закінчення погашення облігацій 19.12.2015 р.

2. Наказ директора ПрАТ «ГАЗТЕК» № 25/02-пг від 25.02.2015 р., яким 
прий няті рішення про дострокове погашення облігацій відсоткових іменних за-
безпечених серії В емітента ПрАТ «ГАЗТЕК», згідно якого встановлено нові 
дати пред’явлення облігацій відсоткових іменних забезпечених серії В емітента 
ПрАТ «ГАЗТЕК» до дострокового погашення облігацій: дата початку погашення 
облігацій 19.03.2015 р.; дата закінчення погашення облігацій 19.12.2015 р.

Погашення таких облігацій буде відбуватись у строки, зазначені у 
Прос пектах емісії облігацій, згідно яких відбулось публічне розміщення об-
лігацій серії А та серії В. 

Власники облігацій повідомлені про таке рішення та не виявили запере-
чень щодо скасування дострокового погашення облігацій серії А та серії В. 

Для отримання додаткової інформації слід звертатись до директора 
ПрАТ «ГАЗТЕК» Марчука О.М. за адресою: 04116, Україна, м. Київ, вул. Мар-
шала Рибалка, 11 за номерами телефонів 044 207 53 40, 205 58 91, e-mail: 
office@gaztek.com.ua.

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

НОВИНИ
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На ПФТС в авангарде роста были акции «Азовстали» 
(+15,04%), Стахановского вагоностроительного завода 
(+1,95%) и Райффайзен Банка Аваль (+1%).

Дешевели акции «Мотор Сичи» (-0,28%).
Риск-менеджер инвесткомпании «Драгон Капитал» 

Дмитрий Михайлусенко считает, что некоторые участни-
ки рынка перед завершением торговой недели прибег-
нут к сокращению части своих позиций. «Поэтому если 
рынок и вырастет, то в пределах одного процента», - ска-
зал он агентству «Интерфакс-Украина».

В то же время эксперт отметил, что рост индекса УБ в 
четверг после череды сессий, в которых преобладали про-
давцы, свидетельствует о решительном настрое покупате-
лей. В этой связи Д.Михайлусенко не исключает возобнов-
ления краткосрочных атак «быков» в ближайшее время.

Безработица в еврозоне  
в сентябре снизилась до 10,8% –  

минимума с января 2012 г
Безработица в 19 странах еврозоны в сентябре 2015 

года снизилась до минимума с января 2012 года - 10,8%, 
свидетельствуют данные Статистического управления 
Европейского союза.

Показатель безработицы за август был пересмотрен с 
объявленного ранее уровня в 11% до 10,9%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не 
ожидали изменения безработицы в сентябре по сравне-
нию с объявленной изначально августовской оценкой.

Таким образом, безработица в еврозоне очень мед-
ленно снижается с пикового уровня в 12,1%, зафиксиро-
ванного в 2013 году.

В Италии безработица в сентябре снизилась до 
11,8% - минимального уровня с января 2013 года, по 
сравнению с 11,9% месяцем ранее, сообщило статисти-
ческое агентство Istat.

Самые низкие показатели безработицы были зафик-
сированы в Германии (4,5%) и на Мальте (5,1%), самые 
высокие - в Испании (21,6%) и Греции (25% по состоя-
нию на июль, последние доступные данные). 

Количество безработных в еврозоне уменьшилось в 
сентябре на 131 тыс. - до 17 млн 323 тыс. человек. В 
Италии этот показатель увеличился на 40 тыс. по срав-
нению с августом.

Безработица среди молодежи (менее 25 лет) в регио-
не уменьшилась до 22,1% с 22,2% в июле. В Италии по-
казатель снизился до 40,5%, в Испании - до 46,7%.

Безработица в 28 странах Европейского союза в прош-
лом месяце упала до 9,3% - минимального уровня с сен-
тября 2009 года.

Европейская комиссия прогнозирует среднегодовую 
безработицу в еврозоне на уровне 11% в текущем году и 
10,5% в 2016 году.

Доллар стабилен в пятницу  
в парах с евро и иеной

Доллар США в пятницу практически не изменился, 
оставаясь стабильным в парах с евро и иеной.

Курс японской нацвалюты несколько опустился после 
решения Банка Японии о сохранении прежнего курса 
денежно-кредитной политики, однако затем он отыграл 
падение, сообщило агентство Bloomberg.

Позднее в пятницу состоится выступление главы 
японского ЦБ Харухико Куроды, а также будут опублико-
ваны обновленные макроэкономические прогнозы.

«С тех пор, как рынки снизили до нуля ожидания от-
носительно расширения стимулов Банком Японии, реак-
ция на любые разочаровывающие заявления очень 
ограниченная», - полагает Юносуке Икеда из Nomura 
Securities Co.

Евро утром торгуется на уровне $1,0975 по сравне-
нию с $1,0977 на закрытие предыдущей сессии. Курс 
единой европейской валюты находится около 
132,97  иены по сравнению со 132,96 иены в четверг.

Стоимость доллара сейчас составляет 121,16 иены 
против 121,13 иены по итогам прошлой торговой сессии.

Нефть в пятницу дешевеет, Brent торгуется 
у $48,68 за баррель

Котировки нефти эталонных марок в пятницу снижа-
ются на опасениях, что переизбыток топлива на миро-
вом рынке не пойдет на спад в ближайшее время, сооб-
щило агентство Bloomberg.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:30 МСК подешевели на $0,12 
(0,25%) - до $48,68 за баррель. По итогам торгов в чет-
верг их стоимость опустилась на $0,25 (0,51%), составив 
$48,8 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) утром в пятницу уменьшились на $0,19 
(0,41%)  - до $45,87 за баррель. В то же время к закры-
тию предыдущей сессии цена контрактов выросла на 
$0,12 (0,26%) и составляла $46,06 за баррель.

Министр нефти Ирака Адель Абдул Махди сообщил, 
что добыча в стране, которая является вторым по вели-
чине производителем нефти в ОПЕК, превысила 4 млн 
баррелей в сутки.

Кроме того, нефтяные резервы в стране за прошед-
шую неделю выросли на 3,38 млн баррелей, согласно 
данным министерства энергетики США. Запасы увели-
чиваются пять недель подряд, чего не наблюдалось с 
апреля.

Котировки нефти могут завершить четвертый месяц 
подряд ниже отметки в $50 за баррель.

«Нам нужно выйти на $50,9 за баррель для того, что-
бы быть уверенными в более значительной позитивной 
коррекции вверх по нефти», - главный аналитик CMC 
Markets Рик Спунер.

Сенат США одобрил бюджетный план на  
2 года, включая повышение лимита госдолга

Сенат Конгресса США рано утром в пятницу утвердил 
двухлетнюю бюджетную схему, которая, в частности, 
предусматривает повышение лимита заимствований 
для правительства США. Таким образом, США смогут 
избежать технического дефолта, отмечает агентство 
Bloomberg. 

Бюджет был принят большинством в 64 голоса «за» 
при 35 «против». Теперь он направлен на подписание 
президенту США Бараку Обаме. 

Предельный размер госдолга повышается при этом 
до уровня, который позволит не возвращаться к этому 
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вопросу до марта 2017 года, то есть до прихода в Белый 
дом новой администрации.

Бюджетные расходы, в том числе ассигнования на обо-
рону, в ближайшие два финансовых года увеличатся на $80 
млрд (на $50 млрд в текущем финансовом году, который на-
чался 1 октября, и на $30 млрд в следующем фингоду). 

Законопроект стал компромиссом между республи-
канцами и Белым домом, вызвав при этом резкую крити-
ку со стороны республиканцев-консерваторов.

Нынешний лимит госдолга будет исчерпан, по расче-
там министерства финансов, к 3 ноября.

Бюджетная схема существенно снижается вероят-
ность приостановки работы правительства США, но не 
устраняет ее полностью: законодателям предстоит про-
работать детали соглашения до того, как будут израсхо-
дованы текущие средства, выделенные на финансиро-
вание администрации, то есть до 11 декабря.

В последние несколько лет правительство США не-
однократно оказывалось на грани дефолта из-за затяги-
вания рассмотрения вопроса об увеличении лимита гос-
долга Конгрессом в связи с противостоянием 
политических партий. Летом 2011 года это привело к 
снижению рейтинга США, осенью 2013 года - к приоста-
новке работы правительства.

Ранее Б.Обама заявлял, что больше не намерен под-
писывать краткосрочные бюджетные соглашения.

Юань в пятницу в Шанхае подорожал на 
максимум с 2005 года

Курс юаня к доллару США в пятницу продемонстриро-
вал самый значительный прирост с июля 2005 года.

Причиной этого стало заявление Народного банка Ки-
тая (НБК) о том, что он изучает возможность запуска 
пробной программы в Шанхайской зоне свободной тор-
говли, которая позволит китайским индивидуальным ин-
весторам напрямую покупать зарубежные активы, сооб-
щило агентство Bloomberg.

На торгах в Шанхае юань подорожал на 0,62% - до 
6,3175/$1. Тем временем в Гонконге стоимость китай-
ской нацвалюты увеличилась на 0,51% - до 6,3260/$1.

НБК в пятницу установил официальный курс юаня на 
уровне 6,3495/$1, что на 0,16% выше значения предыду-
щего дня.

Озвученный китайским ЦБ план является еще одним 
шагом в рамках ослабления контроля над капиталом и 
продвижения юаня в качестве международной валюты, 
в том числе включения в корзину валют для расчета спе-
циальных прав заимствования (СПЗ, SDR) Международ-
ного валютного фонда.

Испанская экономика может 
продемонстрировать лучшие темпы роста 

с 2007г в текущем году
Экономика Испании, четвертая по величине в еврозо-

не, сохранила высокие темпы роста в третьем квартале 
2015 года и может завершить год рекордным увеличени-
ем ВВП с 2007 года, свидетельствуют предварительные 
данные статистического ведомства страны INE.

ВВП Испании в июле-сентябре увеличился на 0,8% по 
сравнению со вторым кварталом текущего года и на 
3,4% в годовом выражении. Оба показателя совпали с 
оценками аналитиков, опрошенных агентством 
Bloomberg.

Годовые темпы роста испанской экономики пока явля-
ются максимальными с 2007 года, когда был зафиксиро-
ван рост на 3,8%. В минувшем году ВВП Испании увели-
чился на 1,4%.

Окончательные данные о росте ВВП страны в третьем 
квартале будут опубликованы INE 26 ноября. 

Правительство Испании в июле улучшило оценку ро-
ста ВВП в 2015 году до 3,3% с ожидавшихся ранее 2,9%.
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использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АГРОФІРМА «ПРОВЕСІНЬ» 7
2. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК» 13
3. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ 8
4. БУЧКО СЕРГІЙ ПАРФЕНТІЙОВИЧ 6
5. ПРАТ ВЕСТІНТРО 7
6. ПРАТ ГАЗТЕК 13
7. ПАТ ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» 9
8. ПАТ ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 9
9. ТОВ ЕКСПРЕС КАПІТАЛ 10
10. ТОВ ІНВЕСТИЦІЙНІ БІЗНЕС РІШЕННЯ 11
11. ПРАТ ІНТРОВЕСТ 7
12. КОМПАНІЯ «ДК АРДЕН ПЛС» 6
13. ТОВ КРЕДО-СТОЛИЦЯ 12
14. ПАТ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО 10
15. СГАТВТ ОЛЬГІВСЬКЕ 11
16. ПРХОТ ПО ТУРИЗМУ ТА ЕКСКУРСІЯХ «ХЕРСОНТУРИСТ» 12
17. ПАТ ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №1 6
18. ТОВ СК-АГРО 10
19. ПРАТ СМАК. 6
20. ПРАТ СУМИАГРОПРОМБУД 7
21. ПАТ СУМСЬКИЙ ЗАВОД «ЕНЕРГОМАШ» 13
22. ВАТ УКРХУДОЖПРОМ 6
23. ПАТ ФІРМА ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ «ФЕЯ» 12
24. ПАТ ЮЖНИЙ 5
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

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

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

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2015 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Тимчасово виконуючий обов’язки 
директора
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15202
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
30.10.2015 р. 


