
№232 (2236) 07.12.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«03» грудня 2015р.  м. Київ  №2032 

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «МУЛЬТІБРОК», 
ідентифікаційний код юри-
дичної особи 35743571

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України 
«Про цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської діяль-
ності» та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та 
анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, за-
реєстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (із змінами) (далі – Порядок), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяль-

ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними па-
перами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ № 263094 
від 23.05.2013, дилерської діяльності серії АЕ № 263095 від 
23.05.2013, видані на підставі рішення Комісії від 23.05.2013 
№308 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «МУЛЬТІБРОК» (04070, м.  Київ, вулиця Борисоглібська, 
будинок 3; ідентифікаційний код юридичної особи 35743571), 
відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на під-
ставі заяви про анулювання ліцензій.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж забезпечити вне-
сення відповідних змін до ліцензійного реєстру профе-
сійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 2032 від 03.12.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 3 грудня 2015 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 47 Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» щодо додаткових гарантій захисту пенсійних накопичень 
вкладників недержавних пенсійних фондів» (реєстраційний № 3473 від 13.11.2015)

прийнято рішення
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2. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо питань банківської таємниці)» (реєстраційний № 3479 від 13.11.2015)

прийнято рішення

3. Щодо проекту Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» 
(щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій при наданні фінансових послуг)» 
(реєстраційний № 3480 від 13.11.2015)

прийнято рішення

4. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності» (щодо узгодження законодавчих актів з питань ліцензування 
окремих операцій)» (реєстраційний № 3486 від 16.11.2015)

прийнято рішення

5. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
(щодо регульованих ринків та деривативів)» (реєстраційний № 3498 від 20.11.2015)

прийнято рішення

6. Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 
регульованих ринків та деривативів)» (реєстраційний № 3499 від 20.11.2015)

прийнято рішення

7. Щодо проекту Закону України «Про внесення зміни до Бюджетного кодексу України (щодо 
регульованих ринків та деривативів)» (реєстраційний № 3500 від 20.11.2015)

прийнято рішення

8. Щодо проекту Закону України «Про внесення зміни до Митного кодексу України (щодо 
регульованих ринків та деривативів)» (реєстраційний № 3516 від 24.11.2015)

прийнято рішення

9. Про затвердження Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових 
установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація 

МЮУ)
10. Про внесення змін до Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які зверне-
но стягнення (МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація 

МЮУ)
11. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ТОВ «МУЛЬТІБРОК», ідентифікаційний код юридичної особи 35743571

прийнято рішення

12. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб'єкта 
первинного фінансового моніторингу - професійного учасника фондового ринку (ринку цінних 
паперів) бути використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансу-
ванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (для опри-
люднення)

рішення схвалено
(для оприлюднен-

ня)

13. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонер-
ного товариства «Полікомбанк»

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонер-
ного товариства «ДІАМАНТБАНК»

прийнято рішення

15. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонер-
ного товариства «БАНК АЛЬЯНС»

прийнято рішення

16. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонер-
ного товариства «Інвестиційна фінансова компанія «АРТ Капітал»

прийнято рішення

17. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціонер-
ного товариства «Агрофірма «Квіти України»

прийнято рішення

18. Щодо відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії облігацій серії В Товариства з 
обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА»

прийнято рішення

19. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«Райффайзен Банк Аваль»

прийнято рішення

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІдОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№ 1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-

тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), 
відповідно до документів, наданих ПрАТ «Краснопавлів-
ський комбінат хлібопродуктів» (64620, Харківська об-
ласть, Лозівський район, смт. Краснопавлівка, вул. Каліні-
на,2, код за ЄДРПОУ: 31148767) на зупинення обігу акцій 
ПрАТ «Краснопавлівський комбінат хлібопродуктів» у 
зв’язку з перетворенням в ТОВ «Краснопавлівський комбі-
нат хлібопродуктів», зупинено обіг акцій ПрАТ «Краснопав-
лівський комбінат хлібопродуктів» — розпорядженння 
№ 156-КФ-З від 3 грудня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т. в. о. 
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директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року № 1843, на підставі п. 2 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, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих Головою комісії з припинення 
ПрАТ  «Ємільчинське автопідприємство 11852», код за 
ЄДРПОУ: 20402551, 11201, Житомирська обл., смт. Єміль-
чине, вул. Жовтня, 112, на зупинення обігу акцій у зв`язку 
з перетворенням акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПрАТ «Ємільчинське автопідприємство 11852» — 
розпорядження № 153-КФ-З від 30 листопада 
2015  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 № 1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами і доповне-
ннями), та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ  «Іріда» (08298, Київська область, м. Ірпінь, смт. 
Коцюбинське, вул. Меблева,1, код за ЄДРПОУ: 
31530034) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в 
ТОВ «Іріда Трейд», скасовано реєстрацію випуску ак-
цій ПрАТ «Іріда».Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПрАТ «Іріда» від 06 вересня 2001 року 
№407/10/1/2001, видане 25 березня 2013 року Цен-
тральним територіальним департаментом Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 223-КФ-С-А від 
3 грудня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І Поряд-
ку 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, із змінами та доповненнями, відповідно до 
документів, наданих ПАТ «Укрбакалія», 54018, м. Мико-
лаїв, вул. Горького, 2, код за ЄДРПОУ: 01553333, на ска-
сування реєстрації випуску акцій у зв`язку з ліквідацією, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Укрбакалія» 
(код за ЄДРПОУ: 01553333). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПАТ «Укрбакалія» від 23.11.2011 року 
№60/14/1/11, видане Миколаївським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 222-КФ-С-А 
від 3 грудня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, рішення Комісії від 17.11.2015 року 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстра-
ції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відпо-
відно до документів, наданих ПАТ «Геста» (02660, 
м. Київ, вул. Червоноткацька, 42, код за ЄДРПОУ: 
36603190) на скасування реєстрації випуску акцій 
ПАТ «Геста» у зв’язку з перетворенням в ТОВ «Геста», 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Геста». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Геста» від 
16 червня 2009 року №183/1/09, видане 21 березня 
2011р. Державною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження № 221-КФ-С-А 
від 2 грудня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 № 1843, рішення Комісії від 
17.11.2015 року та на підставі п. 2 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, 
наданих ПАТ  «Енергетик» (08720, Київська область, 
Обухівський район, м. Українка, пр-т Дніпровський, 23, 
код за ЄДРПОУ: 20576512) на скасування реєстрації 
випуску акцій ПАТ «Енергетик» у зв’язку з перетворен-
ням в ТДВ «Енергетик», скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Енергетик». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПАТ «Енергетик» від 05 серпня 2010 року 
№ 287/10/1/10, видане 25 липня 2011р. Територіаль-
ним управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку в м.Києві та Київській області, ану-
льовано – розпорядження № 220-КФ-С-А від 2 груд-
ня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого 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), та відпо-
відно до інформації про припинення ПАТ «Могилів-
Подільський приладобудівний завод» (код за ЄДРПОУ: 
00225638, 24000, Вінницька обл., м. Могилів-
Подільський, вул. Володимирська, буд. 9) у зв’язку з 
його ліквідацією, що надана листом Державної служби 
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статистики України від 29.10.2015р. №14.3-04/681-15, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Могилів-
Подільський приладобудівний завод» (код за 
ЄДРПОУ: 00225638). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПАТ «Могилів-Подільський приладобудівний 
завод» від 19.11.2010 року №1071/1/10, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 201-КФ-С-А від 
27 листопада 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року №737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до ін-
формації про припинення ПАТ «Український науково-
дослідний інститут шкіряно-взуттєвої промисловості» 
(код за ЄДРПОУ: 00302391, 254073, м.  Київ, пров. Ку-
ренівський, 19/5) у зв’язку з його ліквідацією, що нада-
на листом Державної служби статистики України від 
29.10.2015р. № 14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПАТ «Український науково-дослідний 
інститут шкіряно-взуттєвої про мисловості» (код за 
ЄДРПОУ: 00302391). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПАТ «Український науково-дослідний інститут 
шкіряно-взуттєвої промисловості» від 24.06.2011 року 
№266/10/1/11, видане Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
в м.Києві та Київської області, анульовано – розпоря-
дження № 202-КФ-С-А від 27 листопада 20145 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого 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), та відпо-
відно до інформації про припинення ПАТ «Прилуцький 
завод Білкозин» (код за ЄДРПОУ: 00418604, місцезна-
ходження: 17507, Чернігівська обл., м. Прилуки, 
вул. Дружби народів, 44) у зв’язку з його ліквідацією, 
що надана листом Державної служби статистики Укра-
їни від 29.10.2015р. № 14.3-04/681-15, скасовано реє-
страцію випуску акцій ПАТ «Прилуцький завод Біл-
козин» (код за ЄДРПОУ: 00418604). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Прилуцький завод Біл-
козин» від 10.09.2010 року №758/1/10, видане Держав-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпоряждення № 203-КФ-С-А від 
27 листопада 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого 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), та відпо-
відно до інформації про припинення ВАТ Авіакомпанія 
«Аеролюкс» (код за ЄДРПОУ: 01130609, місцезнахо-
дження: м.Дніпропетровськ, просп. ім. Газети «Прав-
да», буд.29) у зв’язку з його ліквідацією, що надана 
листом Державної служби статистики України від 
29.10.2015р. №14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ВАТ Авіакомпанія «Аеролюкс» (код за 
ЄДРПОУ: 01130609). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ВАТ «Авіакомпанія «Кіровоградські авіалінії» 
(нове найменування ВАТ Авіакомпанія «Аеролюкс») 
від 31.10.2002 року №16/11/1/02, видане Кіровоград-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 204-КФ-С-А від 27 листопада 
2015  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, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням 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), та відповідно до інформації 
про припинення ЗАТ «Автомобіліст» (код за ЄДРПОУ: 
01268236, місцезнаходження: 18036, м.Черкаси, 
вул. Різдвяна, буд. 290) у зв’язку з його ліквідацією, що 
надана листом Державної служби статистики України від 
29.10.2015р. № 14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ЗАТ «Автомобіліст» (код за ЄДРПОУ: 
01268236). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ  «Автомобіліст» від 23.06.2010 року №61/23/1/2010, 
видане Черкаським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 205-КФ-С-А від 27 листо-
пада 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
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ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до інформації 
про припинення ВАТ «Антрацитівське АТП 10962» (код 
за ЄДРПОУ: 03116016, місцезнаходження: 94600, Луган-
ська обл., м.Антрацит, вул.Пархоменко, буд. 21) у зв’язку 
з його ліквідацією, що надана листом Державної служби 
статистики України від 29.10.2015р. № 14.3-04/681-15, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ  «Антрацитів-
ське АТП 10962» (код за ЄДРПОУ: 03116016). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ  «Антрацитівське  
АТП 10962» від 11.01.2000 року № 4/12/1/00, видане  
Луганським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 206-КФ-С-А від 27 листопада  
2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого 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), та відпо-
відно до інформації про припинення ВАТ «Прилуцьке 
АТП - 17407» (код за ЄДРПОУ: 03119687, 17500, Чер-
нігівська обл., м.Прилуки, вул.Островського, буд. 19 А) 
у зв’язку з його ліквідацією, що надана листом Дер-
жавної служби статистики України від 29.10.2015р. 
№14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Прилуцьке АТП - 17407» (код за ЄДРПОУ: 
03119687). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Прилуцьке АТП - 17407» від 04.11.1998 року 
№187/24/1/98, видане 01.06.2010р. Чернігівським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 207-КФ-С-А від 27 листопада 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до інформації 
про припинення ВАТ Артемівський завод «Доріндустрія» 
(код за ЄДРПОУ: 03443703, 91016, м.Луганськ, вул.Де-
мьохіна, 29, прим.1) у зв’язку з його ліквідацією, що на-
дана листом Державної служби статистики України від 
29.10.2015р. №14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ВАТ Артемівський завод «дорінду-
стрія» (код за ЄДРПОУ: 03443703). Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ВАТ Артемівський завод «Дорін-
дустрія» від 24.01.2011 року №43/1/11, видане 

Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 208-КФ-С-А від 
27 листопада 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого 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), та відпо-
відно до інформації про припинення ПрАТ «Бершад-
ське автотранспортне підприємство 10567» (код за 
ЄДРПОУ: 05460870, 24400, Вінницька обл., Бершад-
ський район, вул.Будкевича, 62) у зв’язку з його лікві-
дацією, що надана листом Державної служби статис-
тики України від 29.10.2015р. №14.3-04/681-15, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Бершад-
ське автотранспортне підприємство 10567» (код за 
ЄДРПОУ: 05460870). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПрАТ «Бершадське автотранспортне підпри-
ємство 10567» від 04.10.1999 року №221/02/1/99, ви-
дане 14.12.2011 Вінницьким територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 209-КФ-С-А від 27 листопада 2015 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, на підставі рішення Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням 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), та відповідно до інформації 
про припинення ПрАТ «Богуславський маслозавод» (код 
за ЄДРПОУ: 05500948, 256830, Київська обл., м.Богус-
лав, вул. Миколаївська, 129) у зв’язку з його ліквідацією, 
що надана листом Державної служби статистики України 
від 29.10.2015р. №14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «Богуславський маслозавод» (код 
за ЄДРПОУ: 05500948). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «Богуславський маслозавод» від 
24.09.2010 року №443/10/1/10, видане Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку в м.Києві та Київській області, анульова-
но  – розпорядження № 210-КФ-С-А від 27 листопада 
2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
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ку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до інформації 
про припинення ПАТ «АТП-15106» (код за  
ЄДРПОУ: 05522068, 270091, м.Одеса, вул. Осіпенко, 
48) у зв’язку з його ліквідацією, що надана листом Дер-
жавної служби статистики України від 29.10.2015р. 
№14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «АТП-15106» (код за ЄДРПОУ: 05522068). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «АТП-15106» 
від 06.01.2011 року №04/15/1/11, видане 28.03.2012р. 
Одеським територіальним управлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 211-КФ-С-А від 27 лисопада 
2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, на підставі рі-
шення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 10.11.2015 № 1843 та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, 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), 
та відповідно до інформації про припинення ПАТ Хол-
дингова компанія «Арма» (код за ЄДРПОУ: 05743257, 
03680, м.  Київ, пр.-т. Перемоги, 53) у зв’язку з його лік-
відацією, що надана листом Державної служби статис-
тики України від 29.10.2015р. №14.3-04/681-15, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПАТ Холдингова 
компанія «Арма» (код за ЄДРПОУ: 05743257). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ Холдингова 
компанія «Арма» від 23.06.2011 року №342/1/11, вида-
не Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 212-КФ-С-А 
від 27 листопада 2015 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, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням 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), та відповідно до інформації 
про припинення ЗАТ Ательє «Вікторія» (код за ЄДРПОУ: 
14199927, 18015, м. Черкаси, вул. Благовісна, 269/105)  
у зв’язку з його ліквідацією, що надана листом Держав-
ної служби статистики України від 29.10.2015р.  
№14.3-04/681-15. Скасовано реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ Ательє «Вікторія» (код за ЄДРПОУ: 14199927). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ Ательє «Ві-

кторія» від 03.02.2011 року №8/23/1/2011, видане Чер-
каським ТУ Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 213-КФ-С-А 
від 27  листопада 2015 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, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням 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), та відповідно до інформації 
про припинення ЗАТ «Магній» (код за ЄДРПОУ: 31587185, 
місцезнаходження: 77305, Івано-Франківська обл., м. Ка-
луш, вул. Шахтарська, 2) у зв’язку з його ліквідацією, що 
надана листом Державної служби статистики України від 
29.10.2015р. №14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ЗАТ «Магній» (код за ЄДРПОУ: 31587185). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Магній» 
від 09.11.2004 року №15/09/1/04, видане Івано-
Франківським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но  – розпорядження № 214-КФ-С-А від 27 листопада 
2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого 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), та відпо-
відно до інформації про припинення ПАТ «Нафтогазбуд-
Україна» (код за ЄДРПОУ: 31628928, 04128, м. Київ, 
вул.Шахтарська, 2) у зв’язку з його ліквідацією, що на-
дана листом Державної служби статистики України від 
29.10.2015р. №14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПАТ «Нафтогазбуд-Україна» (код за 
ЄДРПОУ: 31628928). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПАТ «Нафтогазбуд-Україна» від 20.01.2005 
року №40/1/05, видане 24.03.2011р. Державною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но  – розпорядження № 215-КФ-С-А від 27 листопа-
да 2015 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, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
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вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№822/23354 (зі змінами), та відповідно до інформації про 
припинення ЗАТ «Укрсклопром» (код за ЄДРПОУ: 
31760000, 73005, м. Херсон, провул. Янтарний, 2) у зв’язку 
з його ліквідацією, що надана листом Державної служби 
статистики України від 29.10.2015р. №14.3-04/681-15, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ  «Укрсклопром» 
(код за ЄДРПОУ: 31760000). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ЗАТ «Укрсклопром» від 03.08.2004 року 
№7/21/1/2004, видане Херсонським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 216-КФ-С-А 
від 27 листопада 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого 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), та відпо-
відно до інформації про припинення ПАТ «Українські 
промислові інвестиції» (код за ЄДРПОУ: 33161711, 
місцезнаходження: 83096, м.Донецьк, вул. Воїнська, 
16) у зв’язку з його ліквідацією, що надана листом Дер-
жавної служби статистики України від 29.10.2015р. 
№14.3-04/681-15, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Українські промислові інвестиції» (код за 
ЄДРПОУ: 33161711). Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПАТ «Українські промислові інвестиції» від 
13.12.2010 року №1189/1/10, видане 07.07.2012р. Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 217-КФ-С-А від 
27  листопада 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10.11.2015 № 1843, пункту 27 розділу I По-
рядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру ста-
тутного капіталу акціонерного товариства, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 31 липня 2012 року 
№1073, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 23 серпня 2012 року за № 1431/21743, пункту 1 
розділу V Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України від 28 травня 2013 року № 822/23354, та від-
повідно до документів, наданих Публічним акціонер-
ним товариством «БАНК АЛЬЯНС», 04073, м. Київ, 
пр.-т Московський, 8, корпус 16-А, код за ЄДРПОУ: 
14360506, на реєстрацію звіту про результати приват-

ного розміщення акцій, скасовано реєстрацію випуску 
акцій Публічного акціонерного товариства «БАНК 
АЛЬЯНС». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій Публічного акціонерного товариства 
«БАНК АЛЬЯНС» від 01 квітня 2014 року № 29/1/2014-Т, 
видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 224-КФ-СТ-А від 3 грудня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної 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 по-
відомлення про проведення державної реєстрації припи-
нення юридичної особи - ПАТ  «Новокаховський маслоза-
вод» від 13.10.2015 №1026/06-4-09 (код за ЄДРПОУ: 
00447633, 74900, Херсонська область, м. Нова Каховка, 
пр. Дніпровський, 18), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПАТ «Новокаховський маслозавод». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПАТ «Новокаховський маслозавод» 
від 08.07.2011 року № 74/21/1/11, видане Херсонським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  227-КФ-С-А від 4 грудня 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 правопорушен-
ня на ринку цінних паперів від 02.12.2015 № 527-ЦД-1-Т 
у відношенні ТОВ «Пальміра-Капітал» за порушення 
вимог законодавства щодо цінних паперів анульовано 
ліцензії на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а 
саме: дилерської діяльності серії АЕ №263031 від 
18.04.2013р.; брокерської діяльності серії АЕ №263030 
від 18.04.2013 року.

*    *    *
Постановою про накладення санкції за правопорушен-

ня на ринку цінних паперів від 02.12.2015 № 526-СХ-6-Т 
у відношенні ТОВ «ФОРВАРд-ФІНАНС» за відмову лі-
цензіата в проведенні перевірки органом ліцензування 
було анульовано ліцензії на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: дилерської діяльності серії АЕ 
№185259 від 25.10.2012р.; брокерської діяльності серії 
АЕ №185258 від 25.10.2012 року. 

04.12.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Шановні акціонери!
Повідомляємо Вас, що загальними зборами акціонерів АТ «УкрСиб-

банк» (надалі – Банк), які відбулися 16 листопада 2015 року, прийнято рі-
шення про збільшення статутного капіталу АТ «УкрСиббанк» шляхом при-
ватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за 
рахунок додаткових внесків.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства», а також «Порядку 
збільшення (зменшення) статутного капіталу публічного або приватного 
акціонерного товариства», затвердженого рішенням № 822 від 14.05.2013 
року Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, повідомля-
ємо Вам про прийняте рішення та можливість реалізації акціонерами 
АТ «УкрСиббанк» свого переважного права.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЕМІТЕНТА:
Повне найменування емітента – 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 
Скорочена назва емітента – АТ «УкрСиббанк»
Код за ЄдРПОУ - 09807750
Місцезнаходження емітента - 61001, Харківська обл., м. Харків, прос-

пект Московський 60, будинок 50. 
тел. (057) 738-80-01, факс. (057) 703-26-20, 
електронна пошта: office@ukrsibbank.com.
Розмір Статутного капіталу Товариства 
Статутний капітал АТ «УкрСиббанк» становить 1 774 333 040,00 грн. (один 

мільярд сімсот сімдесят чотири мільйони триста тридцять три тисячі сорок 
гривень 00 копійок), статутний капітал розподілено на 162 409 973 600 (сто 
шістдесят два мільярди чотириста девять мільйонів дев’ятсот сімдесят три 
тисячі шістсот) штук простих іменних акції, номінальною вартістю 0,01 грн. та 
15 023 330 400 ( п'ятнадцять мільярдів двадцять три мільйони триста трид-
цять ттисяч чотириста) привілейованих іменних акцій класу «А» номінальною 
вартістю 0,01 грн. Фактично сплачений статутний капітал складає 100% від 
загального обсягу.

дата проведення загальних зборів акціонерів товариства, на яких 
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу: 

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів АТ «УкрСиббанк» 
від 16 листопада 2015 року. 

Загальні кількість і номінальна вартість розміщуваних акцій: 
446.550.000.000 (чотириста сорок шість мільярдів п’ятсот п’ятдесят 

мільйонів) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю на 
4.465.500.000,00 (чотири мільярди чотириста шістдесят п’ять мільйонів 
п’ятсот тисяч) гривень нуль копійок. 

Номінальна вартість однієї акції, що випускаються: 
0,01грн. (нуль гривень 01 копійка). 
Ціна розміщення (продажу) однієї акції під час приватного розміщен-

ня акцій з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій: 
Акції додаткової емісії АТ «УкрСиббанк» розміщуються (оплачуються) 

за номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень 01 копійка) кожна. 
Форма існування акцій - бездокументарна. 
Приватне розміщення акцій АТ «УкрСиббанк» (здійснюється шляхом 

безпосередньої пропозиції акцій виключно акціонерам АТ «УкрСиббанк», 
що є акціонерами станом на дату прийняття рішення про збільшення ста-
тутного капіталу шляхом приватного розміщення акцій, тобто станом на 
16 листопада 2015 року. 

Приватне розміщення акцій проводиться з наданням акціонерам пере-
важного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про при-
ватне розміщення, передбаченого статтею 27 Закону України «Про акціо-
нерні товариства». Переважним правом акціонера є право 
акціонера-власника простих акцій придбавати розміщувані Банком прості 
акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості 
простих акцій. 

Усі акціонери Банку мають рівне переважне право на придбання про-
стих акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній частці 
належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій ста-
ном на 16 листопада 2015 року. 

Розміщення акцій серед осіб, які не є акціонерами АТ «УкрСиббанк» ста-
ном на 16 листопада 2015 р. (серед інших інвесторів) не проводиться.

Строк і порядок реалізації акціонерами свого переважного права 
на придбання акцій, що пропонуються до розміщення

Кожний акціонер АТ «УкрСиббанк» – власник простих іменних акцій 
АТ «УкрСиббанк» має рівне переважне право на придбання простих імен-
них акцій АТ «УкрСиббанк» в кількості, пропорційній частці належних йому 
простих іменних акцій у загальній кількості простих іменних акцій АТ «Укр-
Сиббанк» на дату прийняття рішення про розміщення (16 листопада 2015 
року).

Реалізація акціонерами свого переважного права на прості іменні акції, 
що запропоновані до розміщення, здійснюється на підставі відповідної за-
яви акціонера.

Акціонер АТ «УкрСиббанк» – власник простих іменних акцій АТ «Укр-
Сиббанк», який має намір реалізувати своє переважне право на придбання 

простих іменних акцій, в строк з 14 грудня 2015 року по 11 січня 2016 року 
включно, в будні дні з 10:00 до 16:00 години, подає заяву на ім’я Голови 
Правління АТ «УкрСиббанк» на придбання простих іменних акцій в кількос-
ті, що пропорційна частці належних йому простих іменних акцій у загальній 
кількості простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» станом на 16 листопада 
2015 року, та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорів-
нює вартості простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк», що ним придбава-
ються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), 
місце проживання (місцезнаходження), кількість простих іменних акцій, що 
ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються АТ «Укр-
Сиббанк» з 14 грудня 2015 року по 11 січня 2016 року включно. АТ «УкрСиб-
банк» видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кіль-
кості акцій.

Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалі-
зації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що 
пропонуються до розміщення

Отримання письмових підтверджень про відмову від реалізації акціоне-
рами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до 
розміщення, не передбачено. 

дата початку та закінчення розміщення акцій
Перший етап розміщення простих іменних акцій буде проходити з 

12.01.2016 року по 01.02.2016 року за адресою: 61001, м. Харків, пр. Мос-
ковський, 60.

Другий етап розміщення простих іменних акцій буде проходити з 
02.02.2016 року по 03.02.2016 року за адресою: 61001, м. Харків, пр. Мос-
ковський, 60.

Опис порядку розміщення простих іменних акцій
Під час проведення першого етапу розміщення укладаються договори 

купівлі-продажу акцій з акціонерами, які реалізували своє переважне право 
(подали заяви та оплатили вартість акцій).

Протягом проведення першого етапу розміщення з 12.01.2016 року по 
01.02.2016 року з акціонером АТ «УкрСиббанк» – власником простих імен-
них акцій АТ «УкрСиббанк», який реалізував своє переважне право (подав 
заяву на ім’я Голови Правління АТ «УкрСиббанк» на придбання простих 
іменних акцій, та перерахував на відповідний рахунок кошти в сумі, яка до-
рівнює вартості простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк», що ним придбава-
ються), укладається договір купівлі-продажу простих іменних акцій АТ «Укр-
Сиббанк». 

Починаючи з 02.02.2016 року, АТ «УкрСиббанк», на вимогу акціонерів, 
зобов’язаний надавати інформацію про загальну чисельність простих імен-
них акцій, які було розміщено під час проведення першого етапу розміщен-
ня.

Під час проведення другого етапу розміщення реалізовуються акції, які 
не розміщені протягом першого етапу розміщення.

З 02.02.2016 року по 03.02.2016 року акціонер АТ «УкрСиббанк», який 
бажає придбати прості іменні акції, з 10:00 до 16:00 години щоденно, подає 
відповідну заяву на ім’я Голови Правління АТ «УкрСиббанк» на придбання 
простих іменних акцій, які не реалізовані протягом першого етапу розмі-
щення емісії, за ціною, що дорівнює ціні розміщення простої іменної акції 
АТ «УкрСиббанк», помноженої на відповідну кількість простих іменних ак-
цій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), 
місце проживання (місцезнаходження), кількість простих іменних акцій, що 
ним придбаваються. Заяви з приводу придбання простих іменних акцій на 
другому етапі розміщення задовольняються в порядку черговості надхо-
дження заяви до досягнення кількості простих іменних акцій, що пропону-
ються до розміщення. Перевищення запланованого рівня розміщення про-
стих іменних акцій не допускається.

Протягом проведення другого етапу розміщення з 02.02.2016 року по 
03.02.2016 року з акціонером АТ «УкрСиббанк», який подав заяву на ім’я 
Голови Правління АТ «УкрСиббанк», на придбання простих іменних акцій, 
укладається договір купівлі-продажу простих іменних акцій АТ «УкрСиб-
банк».

Ціна розміщення та порядок оплати акцій 
Ціна розміщення простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» становить 

0,01 гривень (нуль гривень 01 копійка) за 1 (одну) просту іменну акцію.
Акції розміщуються за ціною 0,01 грн., що дорівнює номінальній вартос-

ті акції і є вище ринкової вартості (0.0009 грн.), яка визначена оцінювачем 
ТОВ Ернст енд Янг, відображена у звіті від 03.11.2015 року про визначення 
ринкової вартості однієї простої та однієї привілейованої акції АТ УкрСиб-
банк» станом на 14.10.2015 року, та затверджена Спостережною Радою 
АТ  «УкрСиббанк» (Протокол від 05.11.2015 року №6).

Кожний акціонер, який в порядку реалізації свого переважного права на 
придбання простих іменних акцій, щодо яких прийнято рішення про розмі-
щення, в строк з 14 грудня 2015 року по 11 січня 2016 року подав заяву на 
придбання простих іменних акцій, які він бажає придбати, повинен здійсни-
ти оплату 100% вартості простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк», які ним 
придбаваються, не пізніше дня, що передує дню початку розміщення про-
стих іменних акцій АТ «УкрСиббанк», тобто до 11.01.2016 року включно. 

Повідомлення про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСИББАНК»



№232, 7 грудня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

Кожний акціонер, який під час другого етапу розміщення в строк з 
02.02.2016 року по 03.02.2016 року подав заяву на придбання простих імен-
них акцій та уклав договір купівлі-продажу простих іменних акцій АТ «Укр-
Сиббанк», повинен здійснити оплату 100% вартості простих іменних акцій 
АТ «УкрСиббанк», які ним придбаваються, до дня затвердження результатів 
закритого (приватного) розміщення простих іменних акцій та звіту про ре-
зультати приватного розміщення простих іменних акцій уповноваженим ор-
ганом АТ «УкрСиббанк». 

Прості іменні акції оплачуються в гривнях, а також у іноземній валюті. 
Незалежно від форми внесеного вкладу номінальна вартість простої імен-
ної акції виражається у гривнях. 

Юридичні особи для придбання простих іменних акцій АТ «УкрСиббанк» 
можуть використовувати власні кошти, що залишились після сплати подат-
ків та процентів за банківський кредит.

Фізичні особи, які бажають придбати прості іменні акції АТ «УкрСиб-
банк», повинні мати при собі паспорт та довідку про присвоєння ідентифіка-
ційного коду.

Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотну участь у 
Банку або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо або опосе-
редковано , самостійно чи спільно з іншими рсрбами володіти 10, 25, 50 та 
75 і більше відсотками статутного капіталу Банку повинна дотримуватись 
усіх процедур, передбачених чинним законодавством, що регулює порядок 
набуття/збільшення розміру істотної участі, в т.ч. банківським та антимоно-
польним законодавством.

Грошові внески для збільшення статутного капіталу Банку резиденти 
України здійснюють у гривнях, а нерезиденти в іноземній вільно конверто-
ваній валюті або в гривнях.

Перерахунок коштів в іноземній вільно конвертованій валюті, унесених 
нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним 
курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним Банком на 
дату надходження іноземної валюти до Банку в оплату акцій.

Оплата акцій в національній та іноземній валюті проводиться безготівко-
вими і готівковими коштами на мультивалютний рахунок № 3739802005 в 
АТ «УкрСиббанк», код банку 351005, код ЄДРПОУ09807750, призначення 
платежу – «Внесок в оплату акцій додаткового випуску АТ «УкрСиббанк», 
без ПДВ.

Перелік уповноважених органів із зазначенням наданих їм повно-
важень 

Правління АТ «УкрСиббанк» є уповноваженим органом, якому надають-
ся повноваження щодо:

1) подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
усіх та будь-яких документів, необхідних для реєстрації випуску акцій, реє-
страції проспекту емісії акцій, реєстрації змін до проспекту емісії акцій, реє-
страції звіту про приватне розміщення акцій;

2) здійснення усіх необхідних заходів щодо організації та проведення 
приватного розміщення простих іменних акцій ПАТ «УкрСиббанк»;

3) внесення змін до проспекту емісії акцій;
4) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на 
запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та ак-
ції повністю оплачено);

5) затвердження результатів укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій;

6) Затвердження результатів приватного розміщення акцій;
7) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій
8) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
9) повернення внесеків, внесених в оплату за акції, у разі не затверджен-

ня Правлінням ПАТ «УкрСиббанк» у встановлені законодавством строки 
результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приват-
ного розміщення акцій у разі прийняття рішення про відмову від розміщення 
акцій;

10) письмового повідомлення акціонера, який має переважне право на 
придбання розміщуваних ПАТ «УкрСиббанк» акцій про можливість реаліза-
ції такого права та опублікування про це в офіційному друкованому органі.

Заступник Голови Правління – начальника юридичного департаменту 
АТ  «УкрСиббанк» Панов Сергій Миколайович та Заступник Голови Правлін-
ня – начальник департаменту фінансів Резон Грегорі являються уповнова-
женими особами, яким надаються повноваження щодо:

1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-
важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу АТ «УкрСиббанк» на-
лежних їм акцій».

Довідки за телефонами: (044) 537-49-41.
З повагою, 
Голова Правління 
АТ «УкрСиббанк»  Філіп дЮМЕЛЬ

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 "ВГП"
2. Код за ЄДРПОУ 01880724
3. Місцезнаходження 45200, м. Луцьк, Георгiя Гонгадзе, 25
4. Міжміський код, телефон та факс 0332789105 0332789150
5. Електронна поштова адреса Pavel.Bud@vgp.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
02.12.2015р. рiшенням наглядової ради (протокол №34 вiд 02.12.2015 

р.) звiльнено з посади члена правлiння, радника з економiчних питань 
Ткаченка Олександра Миколайовича. Часткою в Статутному капiталi 
ПАТ  «ВГП» не володiє. Ткаченко Олександр Миколайович перебував на 
посадi протягом 1 рiк 6 мiсяцiв. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини звiльнений член правлiння ПАТ «ВГП» немає.

02.12.2015 р. рiшенням наглядової ради (протокол №34 вiд 
02.12.2015  р.) обрано на посаду члена правлiння, радника з економiчних 
питань Васюка Костянтина Вiталiйовича. Рiшення прийняте у зв’язку зi 
звiльненням даної посади. Часткою в Статутному капiталi ПАТ «ВГП» не 
володiє. Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi: 
ТОВ  «Делойт i Туш». Посада - консультант 3 категорiї з економiчних пи-
тань, . Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має. Особу обрано на посаду на строк: 3 роки

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 Саковська С.Л.
В.о. генерального директора (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.12.2015
(дата)

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПЛАТИНУМ БАНК» 
Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33308489
Місцезнаходження емітента: 03680, м. Київ, Амосова, 12
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 492 90 92 
Електронна поштова адреса емітента: vmboyko@platinumbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.platinumbank.com.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
На підставі Наказу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛА-

ТИНУМ БАНК» №02938-К від 03.12.2015 року Грідіну Галину Василівну, На-
чальника відділу фінансової та управлінської звітності Управління звітності 
та внутрішнього контролінгу Департаменту фінансів та контролінгу переведе-
но на посаду Головного бухгалтера з 03 грудня 2015 року (паспорт серії МЕ 
№351152, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в місті Києві, 25.11.2003 
року). Володіє часткою в статутному капіталі Банку - 0,000%. Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Попередні 
посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п'яти років: Началь-
ник відділу фінансової та управлінської звітності Управління звітності та вну-
трішнього контролінгу Департаменту фінансів та контролінгу ПАТ «ПТБ»; На-
чальник Управління координації резервування та звітності Департаменту 
фінансів та контролінгу ПАТ «ПТБ»; Заступник начальника Управління ста-
тистичної звітності за МСФО Департаменту фінансів та контролінгу ПАТ 
«ПТБ»; Головний спеціаліст Управління звітності з міжнародних стандартів 
Фінансового департаменту ПАТ «ПТБ»; заступник головного бухгалтера – на-
чальник Управління методології обліку та контролю банківських операцій Де-
партаменту фінансового обліку та звітності ПАТ «БТА БАНК».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 

Голова Правління Смольський К.В.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(03.12.2015 р.) 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АВАНТ-БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 36406512
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-34-34
5. Електронна поштова адреса: v.tovkach@avantbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://avantbank.ua/o-banke/
korporativnoe-upravlenie.html

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
№2826 від 03.12.2013: Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі.

II. Текст повідомлення
«01» грудня 2015 року ПАТ «АВАНТ-БАНК» (надалі – Емітент) з листа 

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (вх. №2060 від 01.12.2015) стало відомо, що 

«01» грудня 2015 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» було прийнято рішення 
№151201/00001 про переведення з «02» грудня 2015 року (дата набрання 
чинності рішення) іменних відсоткових облігацій Емітента серії «С» бездо-
кументарної форми існування до Списку позалістингових цінних паперів. 
Причина делістингу – п. 5.30.14 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

Кількість цінних паперів, щодо яких стало відомо про факт делістингу, 
становить 70 000 (сімдесят тисяч) штук загальною номінальною вартістю 
70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень 00 копійок) (100% у співвід-
ношенні до загального розміру випуску облігацій серії «С»). 

Випуск іменних відсоткових облігацій Емітента серії «С» було зареє-
стровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
19.07.2012, номер свідоцтва про реєстрацію випуску 178/2/2012.

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

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

2. В.о. Голови Правління Є.Г. Бевз
(підпис) 

М.П.
(ініціали та прізвище керівника)

«02» грудня 2015 року
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»

Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14251734
Місцезнаходження емітента: вул. Щорса, будинок,66 місто Чернігів, 

14014
Міжміський код, телефон та факс емітента: тел. (0462)69-81-17 , факс 

(0462)66-48-15
Електронна поштова адреса емітента: glbuh@ksk.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: ksk.com.ua
Регіон емітента: 7410136600
Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента
2. Текст повідомлення

У зв’язку з припиненням трудових відносин з Товариством (заява на 
звільнення з посади за власним бажанням), Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» 
№ 842-к/тр від 02.12.2015 року «Про звільнення з роботи та прийом на ро-
боту головного бухгалтера» звільнити:

- Головного бухгалтера ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» Аніч Сергія Вікторовича, 
паспорт серія НК № 794681 виданий Деснянським ВМ УМВС України в Чер-

нігівської обл. 05.05.2000 року. Посадова особа володіє часткою в статут-
ному капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа перебувала на посаді з 
22.11.2011 року по 02.12.2015 року. Посадова особа непогашеної судимос-
ті за корисливі та посадові злочини не має. 

Наказ ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ» № 842-к/тр від 02.12.2015 року «Про звіль-
нення з роботи та прийом на роботу головного бухгалтера» призначити:

- Головним бухгалтером Волкову Світлану Анатоліївну, паспорт НМ 
№ 448301, виданий Деснянським РВ у м.Чернігові УДМС України в Черні-
гівській обл. 12.03.2013 року. Посадова особа володіє часткою в статутно-
му капіталі товариства в розмірі 0 %. Особа призначена на посаду на неви-
значений термін. Посади, які обіймала особа з 02.01.2008 року до 
12.01.2012 року – головний бухгалтер Чернігівської обласної організації 
СПУ, з 20.01.2012 року по 05.03.2012 року – Чернігівський міський центр 
зайнятості, з 06.12.2012 року – бухгалтер ТОВ «Віс-Трейд», з 11.12.2012 
року по 19.06.2014 року – головний бухгалтер ТОВ «Віс-Трейд», з 20.06.2014 
року – бухгалтер ПрАТ «Куликівське молоко», з 06.08.2014 по 26.11.2015 
року – головний бухгалтер ПрАТ «Куликівське молоко». Посадова особа 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказа-
на в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законо-
давства.

В.О.директора  Ванджі Мірко

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "За-

вод побутової та промислової хiмiї"
2. Код за ЄДРПОУ 19263676
3. Місцезнаходження 03170, Київ, Янтарна,6
4. Міжміський код, телефон та факс 044 450 02 58 044 503 16 78
5. Електронна поштова адреса t.petryna@chistunya.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://19263676.infosite.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
Згiдно iнформацiї, отриманої 02 грудня 2015 року з реєстру власникiв 

iменних цiнних паперiв Публiчного акцiонерного товариства «Завод побу-
тової та промислової хiмiї», складеному станом на 30 листопада 2015 року, 
вiдбулася змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй ПАТ «Завод побутової та промислової хiмiї» : фiзичною осо-
бою Фесенко Свiтлана Iллiвна (паспорт СН 479550 виданий Мiнським РУ 
ГУ МВС України в м.Києвi 21.05.1997р., що проживає за адресою м. Київ, 
вул. Саксаганського, 27, кв.5,код 1741103286) було здiйснено вiдчуження 

акцiй. Розмiр пакету акцiй належних фiзичнiй особi до вiдчуження складав 
33,4924 % вiд статутного капiталу (або 4 123 639 шт.акцiй). Розмiр пакета 
акцiй фiзичної особи пiсля вiдчуження складає 0,2233% вiд статутного 
капiталу (або 27 491 шт. акцiй ), таким чином розмiр пакета акцiй зменшив-
ся на 33,2691% вiд статутного капiталу (або на 4 096 148 шт. акцiй). Дата 
повiдомлення емiтента особою, що здiйснює облiк права власностi на акцiї 
в депозитарнiй системi 02.12.2015.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КОМПАНIЯ З 
УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ «IТТ - МЕНЕДЖМЕНТ» (Пайовий венчурний 
iнвестицiйний фонд «УКРIНВЕСТБУД» недиверсифiкованого виду закрито-
го типу) код ЕДРПОУ 32588724, м.Київ, вул. Борисоглiбська, буд.3

Особою було здiйснено набуття акцiй. Розмiр пакета акцiй належних 
особi до набуття складав 0,4535% вiд статутного капiталу (або 55 837 шт. 
акцiй). Розмiр пакета акцiй ТОВ «КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ 
«IТТ - МЕНЕДЖМЕНТ» пiсля набуття голосуючих акцiй складає 34,9121% 
вiд статутного капiталу (або 4 298 433 шт. акцiй ), таким чином розмiр паке-
та акцiй, належних особi, збiльшився на 34,4586% вiд статутного капiталу 
(або на 4 242 596 шт. акцiй). Дата повiдомлення емiтента особою, що 
здiйснює облiк права власностi на акцiї в депозитарнiй системi 02.12.2015.

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 Титула В.I.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.12.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОд ПОБУТОВОї ТА ПРОМИСЛОВОї ХIМIї”
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Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

та їх обігу 
(підпункт 2 пункту 1 глави 6 розділу ІІІ)
ЗВІТ 

про результати розміщення облігацій
дЕРжАВНЕ ПІдПРИЄМСТВО «ПРИдНІПРОВСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ», код за ЄДРПОУ 01073828 
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 178/2/2014-Т.
Дата реєстрації «29» жовтня 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії обліга-
цій - 15 грудня 2014 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

13 листопада 2015 року

фактична 13 листопада 2015 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

500 000 (п’ятсот тисяч) штук

фактично розміщених -
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

500 000 000,00 (п’ятсот мільйонів 
гривень 00 копійок)

фактично розміщених, грн 0,00 грн
5. Загальна сума залучених коштів 
від розміщення випуску (серії) обліга-
цій, грн

0,00 грн

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн): -

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.): -

Сума, сплачена за облігації (грн): -
Облігації, придбані працівниками 
емітента**

Кількість (шт.): -
Сума, сплачена за облігації (грн): -

Затверджено:
Голова комісії з реорганізації  - 

в.о. начальника залізниці
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Федорко І.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента*:
Голова комісії з реорганізації - 

в.о. начальника залізниці
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Федорко І.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*:

______________ 
(посада)

________ 
(підпис)

Емітент не користується 
послугами андерайтера 

(прізвище, ім’я, по батькові)
М.П.

Від Центрального депозитарію 
цінних паперів:
Начальник операційного 

управління
(посада)

________
(підпис)

М. П.

Адамовська М.О.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Т.в.о директора департамен-
ту корпоративного управлін-

ня та корпоративних фінансів
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

(посада)
________
(підпис)

М. П.
30.11.2015

Хохлова Н.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

______ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами.
{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку № 1453 від 28.10.2014; в редакції 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 476 
від 10.04.2015}

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 "ЗАВОд 
ПОБУТОВОї ТА ПРО-
МИСЛОВОї ХIМIї"

2. Код за ЄДРПОУ 19263676
3. Місцезнаходження 03170, мiсто Київ, Янтарна,6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444500258 0445031678

5. Електронна поштова адреса T.Petryna@chistunya.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://19263676.infosite.com.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
ЗВIЛЬНЕНА з посади Члена Наглядової ради ПАТ «Завод побутової та 

промислової хiмiї» Фесенко Свiтлана Iллiвна (паспорт СН 479550 виданий 
Мiнським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 21.05.1997р., що проживає за 
адресою м. Київ, вул. Саксаганського, 27, кв.5), володiє 27 491шт простих 
iменних акцiй Товариства, що складають 0,2233 % статутного капiталу. 
Iншi посади, якi обiймала посадова особа: Голова Наглядової ради ПрАТ 
«Бiзнес-центр «Нивки»,в.о.Голови Спостережної ради ПуАТ «Акордбанк». 
Фесенко С.I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має.

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 Титула В.I.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.12.2015
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЛІТ"

код за ЄДРПОУ 39828798; місцезнаходження 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд.30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-
97-87; електронна поштова адреса: split2@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: split.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента
або суду.

2. Текст повідомлення:
Відповідно до рішення одноосібного акціонера ПрАТ "Спліт" (далі - То-

вариство) від 02.12.2015р.  прийнято рішення припинити діяльність Това-
риства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою відповідаль-
ністю, якому буде передано все майно, права та обов'язки Товариства згід-
но з передавальним актом. Причини рiшення: зменшення витрат, пов'яза-
них з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцi-
онерне товариство. У Товариства одноосібний акціонер, який і приймав рі-
шення про перетворення (100% голосів у єдиної фізичної особи). У резуль-
таті перетворення буде створено Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю "Спліт", розмір статутного капіталу Товариства на дату прийняття рі-
шення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення
у товариство з обмеженою відповідальністю буде дорівнювати розміру
статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, створено-
го шляхом перетворення та буде складати 35 000000,00 грн., всі активи та
зобов'язання переходять до товариства з обмеженою відповідальністю.
Розмір  часток (у відсотках) акціонера Товариства, що перетворюється, у
статутному капіталі Товариства дорівнюватиме розміру його часток у ста-
тутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, створеного
шляхом перетворення. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1.

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

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

Голова комісії з припинення ПрАТ "Спліт" Філіпська І.В.
03.12.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" код за ЄД-
РПОУ емітента 32987822; місцезнаходження 49000,  м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 373-97-99;
електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення: Відповідно до протоколу засідання Наглядо-
вої ради ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) від
02.12.2015 р. б/н прийнято наступні рішення: 1. З 02.12.2015 р. звільнити
Фещенко Ніну Анатоліївну (паспорт серії АК №967878, виданий Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.07.2000 р.) з
посади директора Товариста у зв'язку із виходом на пенсію за віком. Обій-
мала посаду протягом 10 років 3 місяців.  2. Призначити з 03.12.2015 р.
безстроково на посаду директора Товариства Каменську Марину Андріїв-
ну (паспорт серії АЕ №917878, виданий Красногвардійським РВ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 23.12.1997 р.) на підставі її заяви. Про-
тягом останніх 5 років обіймала посади виконуючого обов'язки президен-
та, радника президента Асоціації "УФТ", директора ТОВ "Юніверсал Секь-
юрітіз". Всі зазначені вище особи акціями (часткою) Товариства не воло-
діють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор ПрАТ "Менеджмент Технолод-
жіз" Каменська М.А. 03.12.2015 р.

Голова комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЛІТ" (далі - ПрАТ
"Спліт") (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, ідентифікаційний код 39828798) Філіпська І.В., у відповідності до ч. 1
ст. 82 Закону України "Про акціонернві товариства", а також згідно Цивіль-
ного кодексу України повідомляє про прийняття 02 грудня 2015 року од-
ноосібним акціонером ПрАТ "Спліт" рішення про припинення ПрАТ "Спліт"
шляхом його перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СПЛІТ".

Довідки за телефоном: 8 (056) 373-97-93.
Голова комісії з припинення ПрАТ "Спліт" - Філіпська І.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Пер-
вомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ: 00418107.
Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, прос-
пект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-01-30. Елек-
тронна поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: 00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 04.12.2015 року
(протокол №2015/12/04 від 04.12.2015) ЗВІЛЬНЕНО: Генеральний дирек-
тор Зборовський Ігор Володимирович (паспорт ЕО 470372 Первомайс-
ьким МВ УМВСУ в Миколаївськiй обл. 30.12.97) згідно поданої заяви
07.12.2015 року, розмір пакета акцій: 0 шт.; 0 грн.; 0 %. На посаді перебу-
вав з 11.02.2015 р. ОБРАНО: Генеральний директор Прокопенко Віктор
Михайлович (паспорт ЕА 134591 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл. 02.08.96), розмір пакета акцій: 0 шт.; 0 грн.; 0 %. Протягом останніх 5
років займав інші посади: заступник генерального директора - директор
по розвитку сировинної зони ТОВ "МК "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ". Обраний на
посаду на термін 3 (три) роки. Посадові особи непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Зборовський Ігор
Володимирович.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХАйТЕК ПАРК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37962163
3. Місцезнаходження: 03142, м.Київ, вул. Василя Стуса, буд.35-37
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 3948229, 3948228
5. Електронна поштова адреса: gudym@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/
participant/37962163

7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шля-
хом перетворення за рішенням вищого органу емітента.

2. Текст повідомлення
Рiшенням єдиного акцiонера ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК» (Рiшення 

№2015/07) вiд 03.12.2015р. прийнято рiшення про припинення 
ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК» шляхом реорганiзацiї через перетворення у 
ТОВ «ХАЙТЕК ПАРК». Рiшення про припинення (реорганiзацiя шляхом 
перетворення) прийняте 132 860 000 голосами, що складає 100,00% вiд 
загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Метою даної реорганiзацiї є 
мiнiмiзацiя витрат акцiонерного товариства, пов’язаних з обслуговуван-
ням такої органiзацiйно-правової форми, як акцiонерне товариство, та є 
оптимiзацiя та пiдвищення ефективностi дiяльностi та конкуренто-

спроможностi Товариства. При перетвореннi ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК» всi 
його майновi права, грошовi кошти, зобов’язання та iншi права та 
обов’язки переходять до його правонаступника – Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «ХАЙТЕК ПАРК», розмiр статутного капiталу яко-
го становить 1328600,00 (один мiльйон триста двадцять вiсiм тисяч 
шiстсот) гривень. Затверджено наступнi умови обмiну акцiй на частки 
правонаступника ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК»: вiдсотковий розмiр частки 
власника акцiй у Статутному капiталi ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК», що 
реорганiзується, має дорiвнювати вiдсотковому розмiру його частки в 
Статутному капiталi ТОВ, що створюється в процесi реорганiзацiї. Обмiн 
акцiй на письмове зобов'язання про видачу вiдповiдної частки у Статут-
ному капiталi Товариства, що створюється в процесi реорганiзацiї, 
здiйснюється з 18.01.2016 року по 20.01.2016 року (включно). Видача 
письмових зобов'язань проводиться за адресою мiсцезнаходження То-
вариства: 03142, м.Київ, вул. Василя Стуса, буд.35-37 (кабiнет Голови 
Комiсiї з припинення). На 2-ому етапi здiйснюється обмiн письмових 
зобов’язань на частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «ХАЙТЕК ПАРК» з дати проведення установчих зборiв 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ХАЙТЕК ПАРК», термiн 
обмiну не обмежений.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством Генеральний директор Махмудова Олена Самедівна, 03.12.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАйТЕК ПАРК»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 26410155
3. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Московський проспект, 6
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428 61 28 (044) 428 61 28
5. Електронна поштова адреса KiyutinaNM@pinbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.pinbank.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

03 грудня 2015 р. ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» отримано 
лист Нацiонального банку України в якому повiдомляється, що рiшенням 
Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (овер-
сайту) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 24.11.2015 р. 
№532 погоджено Колесник Iрину Вiкторiвну на посаду Голови Правлiння 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК». Згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Колесник 
I.В. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. Посади, 
якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 17.07.2001р. - по 
05.10.2015р. - головний бухгалтер ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК»; з 06.10.2015р. - виконуюча обов'язки Голови Правлiння ПАТ «ПЕР-
ШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

03 грудня 2015 р. ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» отримано лист 
Нацiонального банку України в якому повiдомляється, що рiшенням Комiтету з 
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних 
систем Нацiонального банку України вiд 24.11.2015 р. №536 погоджено Гадом-
ську Тетяну Iванiвну на посаду Головного бухгалтера ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Згоду на 
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини не має. Гадомська Т.I. акцiями ПАТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» не володiє. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх п'яти рокiв: з 14.04.2008р. - по 05.10.2015р. - заступник головного бух-
галтера ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК»; з 06.10.2015р. - виконуюча 
обов'язки головного бухгалтера ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК».

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       Колесник Ірина Вікторівна 03.12.2015
Голова Правлiння М.П.   (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЕРШИй IНВЕСТИЦIйНИй БАНК”

04.01.2016р. в 10-00 відбудуться загальні збори акціонерів ПРИВАТ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКРОХІМ» за 
адресою м.Київ, вул. Верхня, 3 каб.2 з таким порядком денним:

1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів; 
2. Про затвердження договору про внесення змін та доповнень до кре-

дитного договору №К/08-25 від 01.10.2008 р., який укладено між АТ «ПІРЕ-
УС БАНК МКБ» та АТ «МАКРОХІМ» на умовах, які будуть погоджені з АТ 
«ПІРЕУС БАНК МКБ» на розсуд Генерального директора АТ «МАКРОХІМ», 
в тому числі збільшення розміру процентної ставки; 

3. Про затвердження договорів про внесення змін до договорів забез-
печення, які укладені для забезпечення виконання зобов’язання АТ «МА-
КРОХІМ» за кредитним договором №К/08-25 від 01.10.2008 р. 

4. Розгляд та затвердження переліку товарів, що додатково пропону-
ються товариством для передачі у заставу АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у ви-
гляді додаткового забезпечення, на розсуд Генерального директора 
АТ «МАКРОХІМ».

5. Про затвердження договору про внесення змін та доповнень до до-
говору про надання овердрафту ОК-13/12-1 від 02.12.2013 між АТ «ПІРЕУС 
БАНК МКБ» та АТ «МАКРОХІМ» на умовах, які будуть погоджені з АТ «ПІ-
РЕУС БАНК МКБ» на розсуд Генерального директора АТ «МАКРОХІМ», в 
тому числі збільшення розміру процентної ставки; 

6. Про затвердження договорів про внесення змін до договорів забезпе-
чення, укладених для забезпечення виконання зобов’язання АТ «МАКРОХІМ» 
за договором про надання овердрафту ОК-13/12-1 від 02.12.2013.» 

7. Вирішення питання про вчинення правочинів, сума яких перевищує 

10%  вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Това-
риства, а саме:

- договору про зміну до Договору про надання банківських послуг № CR 
13-469/28-4, що буде укладений Товариством із АТ «ОТП Банк»,

-  Договорів про зміну до Договору про надання банківських послуг № CR 
13-469/28-4, необхідність в укладенні яких може виникнути у майбутньому.

8. Вирішення питання, щодо надання Генеральному директору повно-
важень на укладення та підписання з АТ «ОТП Банк»  Договору про зміну 
до Договору про надання банківських послуг № CR 13-469/28-4, що буде 
укладений Товариством із АТ «ОТП Банк», а також договорів про зміну до 
Договору про надання банківських послуг № CR 13-469/28-4, необхідність 
в укладенні яких може виникнути у майбутньому.

9. Вирішення питання про попереднє схвалення значних правочинів (пра-
вочин учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (ро-
біт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості 
активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності) та будь-
яких договорів з АТ «ОТП Банк» необхідність в укладенні яких може виникну-
ти у майбутньому 

10. Вирішення питання про надання генеральному директору Хранов-
ському Б.О. повноважень на укладання та підписання Товариством значних 
правочинів (правочин учинений акціонерним товариством, якщо ринкова 
вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше 
відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової 
звітності) та будь-яких договорів з АТ «ОТП Банк» необхідність в укладенні 
яких може виникнути у майбутньому.

Генеральний директор  Храновский Б.О.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІСТЮ «ВЕОН ПЛЮС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 

Загальні відомості 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ВЕОН ПЛЮС» (код за 

ЄДРПОУ 34619544). Місцезнаходження: - 04070, м. Київ, вул. Братська 17-19. 

Телефон – (044) 3931373, факс (044) 3931377. Електронна поштова  
адреса: Info.podil.kiev@radissonblu.com. Сторінка в мережі Інтернет - 
http://34619544.smids.gov.ua. Вид особливої інформації – відомості про факти 
лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

Відомості про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ 
з/п

дія 
(лістинг/

делістинг 
або зміна 

рівня 
лістингу)

Наймену-
вання 

фондової 
біржі

дата дії

Вид 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Загальна 
номінальна 

вартість 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Кіль-
кість 

цінних 
папе-
рів, 

щодо 
яких 

вчинена 
дія

Частка від 
розміру 

статутного 
капіталу, яку 
складають 

цінні 
папери, 

щодо яких 
вчинена дія 
(у відсотках)

дата 
реєстрації 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена 
дія

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Найменуван-
ня органу, що 

здійснив 
державну 

реєстрацію 
випуску 
цінних 

паперів, 
щодо яких 

вчинена дія

Тип цінних 
паперів, 

щодо яких 
вчинена дія

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПАТ "Фон-

дова бiржа 
ПФТС"

Дата, коли 
емітенту стало 
відомо чи коли 

він мав 
дізнатися про 
делістинг його 
цінних паперів 

04.12.2015

Облігація 
підприєм-

ства 
дисконтна

424200000 424200 0 04.08.2014 117/2/2014 Нацiональна 
комiсiя з 

цiнних паперiв 
та фондового 

ринку

Облігація 
підприємства 

дисконтна 
бездокумен-
тарна іменна 

Зміст інформації:
Дата дiї — 04.12.2015р.(коли емiтенту стало вiдомо про делiстинг його цiнних паперiв). Дiя - делiстинг. Найменування фондової бiржi - ПАТ "Фондова 
бiржа ПФТС". Вид, загальна номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв щодо яких вчинена дiя - облiгацiї пiдприємства серiї А, загальною 
номiнальною вартiстю 424200000 грн. 00 коп,
в кiлькостi 424200 штук. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску 
цiнних паперiв (у вiдсотках) - 100%. Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв та найменування органу, що здiйснив 
державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв, 
щодо яких вчинена дiя - 04 серпня 2014 р., №117/2/2014, державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв здiйснила Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв 
та фондового ринку. Тип цiнних паперiв щодо яких вчинена дiя - 
облiгацiї дисконтнi бездокументарнi iменнi незабезпеченi. Дата рiшення та найменування фондової бiржi, яка прийняла рiшення про делiстинг цiнних 
паперiв емiтента - 01.12.2015 р. ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" прийняла рiшення №151201/00001, яке набуло чинностi 02.12.2015 р. Дата з якої цiннi 
папери бiльше не котируватимуться на ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" - 02.12.2015 р., причина делiстингу - пункт 5.30.14 Правил ПАТ "Фондова бiржа 
ПФТС".

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «ХАйТЕК ПАРК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37962163
3. Місцезнаходження: 03142, м.Київ, вул. Василя Стуса, буд.35-37
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443948229, 3948228
5. Електронна поштова адреса: gudym@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://smida.gov.ua/db/
participant/37962163

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

2. Текст повідомлення
Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК» (Протокол 

№2015/07) вiд 03.12.2015р. в зв’язку з прийняттям рiшення вищим органом 

товариства про припинення емiтента шляхом реорганiзацiї через перетво-
рення у Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ХАЙТЕК ПАРК» 
вирiшено: 1) припинити повноваження на посаді Генеральний директор 
Махмудової Олени Самедівни; перебувала на посадi з 15.06.2015р. 2) об-
рати з 04.12.2015р. Махмудову Олену Самедівну на необмежений термiн на 
посаду Голова Комiсiї з припинення; іншi посади, якi обiймала ця особа про-
тягом останнiх п’яти рокiв: керiвник юридичного департаменту ТОВ  «О.М.С»; 
директор ТОВ «ВКФ «Амос» за сумiсництвом; юрисконсульт ПАТ  «ГК «Бра-
тислава»; Генеральний директор ТОВ «Апросiтус», Генеральний директор 
ПрАТ «ХАЙТЕК ПАРК». Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. 
Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством Генеральний директор Махмудова Олена Самедівна, 
03.12.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАйТЕК ПАРК»

ПОВІдОМЛЕННЯ 
про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів

Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Каштан» (міс-

цезнаходження Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, 
офіс 37, Код ЄДРПОУ 32071894) (надалі Товариство), повідомляє, що 
23 грудня 2015 року о 12 годині 00 хвилин відбудуться Позачергові за-
гальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «Каштан» за адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 
будинок 12, офіс 37.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря Позачергових за-

гальних зборів.
2. Про звернення ПрАТ «СК «Каштан» до АТ «Ощадбанк» для отриман-

ня банківської гарантії та передачу АТ «Ощадбанк» в заставу (іпотеку) май-
на, що виступатиме забезпеченням за гарантійними зобов’язаннями. 

3. Про уповноваження Голови Правління ПрАТ «СК «Каштан» на підпи-

сання (укладення) з АТ «Ощадбанк» договору про надання банківської га-
рантії, договору кредитної лінії та договорів застави, а також інших доку-
ментів необхідних для виконання рішень прийнятих даними зборами.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Позачергових загальних 
зборах, складатиметься 17 грудня 2015 року (станом на 24 годину за три 
робочих дні до дня проведення таких зборів) у порядку, встановленому за-
конодавством про депозитарну систему України.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб проводитиметься в день і за 
місцем проведення зборів з 11 год. 00 хв. до 11 год. 50 хв. Для реєстрації 
акціонерам необхідно мати при собі документи, що посвідчують особу. 
Представникам – належно оформлену довіреність.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, що 
стосуються підготовки Позачергових загальних зборів та порядку денного за 
адресою: Україна, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 12, офіс 37.Відпо-
відальна особа - Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан» Мотрук Дми-
тро Якович.Довідки за телефоном: (044) 249-98-63, (050) 49-00-015.

Голова Наглядової ради ПрАТ «СК «Каштан»  д.Я. Мотрук

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КАШТАН» 
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НКЦПФР продовжує системну протидію 
маніпулюванню цінами на  

фондовому ринку
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) продовжує системну протидію маніпу-
люванню цінами на фондовому ринку.

2 грудня 2015 року уповноваженими особами Комісії 
колегіально розглянуто дві справи про правопорушення 
на ринку цінних паперів, а саме маніпулювання цінами 

відносно професійних учасників ринку – ТОВ «ІНВЕСТ 
БРОК» та ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ».

Так, регулятором встановлений факт маніпулювання 
зазначеними професійними учасниками цінами на акції 
ПАТ «Пересувна Механізована Колона №20», яке здій-
снювалось в процесі торгів на фондовій біржі ПАТ «Київ-
ська міжнародна фондова біржа».

На підставі результатів розслідування, проведено-
го Комісією, було встановлено та задокументовано, 
що ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» та ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» про-

Звіт ТОВ «РЮРІК» про присвоєні та оновлені кредитні рейтинги у листопаді 2015 р.

№ Назва організації ЄдРПОУ Поточний кредит-
ний рейтинг Прогноз Вид кредитного рейтингу дата визначення 

рейтингової оцінки
Оновлені кредитні рейтинги
1 ТОВ «ВЕОН ПЛЮС» 34619544 uaА- стабільний Рейтинг боргового інструменту 13.11.2015
2 ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» 35264721 uaBBB позитивний Рейтинг позичальника 20.11.2015
3 ПАТ «АКБ «КОНКОРД» 34514392 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 13.11.2015
4 ПАТ «КБ «ФІНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» 38322199 uaВВВ стабільний Рейтинг позичальника 13.11.2015
5 ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» 36494420 uaВВВ в розвитку Рейтинг позичальника 30.11.2015
6 ТОВ «ІНВЕСТКРЕДИТ» 

(серії А, В та С)
36494420 uaВВВ в розвитку Рейтинг боргового інструменту 30.11.2015

7 ТОВ «ТПК ОМЕГА» (серія А) 35634846 uaССС стабільний Рейтинг боргового інструменту 13.11.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЛІТ"

код за ЄДРПОУ 39828798; місцезнаходження 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд.30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-
97-87; електронна поштова адреса: split2@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: split.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента
або суду.

2. Текст повідомлення:
Відповідно до рішення одноосібного акціонера ПрАТ "Спліт" (далі - То-

вариство) від 02.12.2015р.  прийнято рішення припинити діяльність Това-
риства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою відповідаль-
ністю, якому буде передано все майно, права та обов'язки Товариства згід-
но з передавальним актом. Причини рiшення: зменшення витрат, пов'яза-
них з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцi-
онерне товариство. У Товариства одноосібний акціонер, який і приймав рі-
шення про перетворення (100% голосів у єдиної фізичної особи). У резуль-
таті перетворення буде створено Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю "Спліт", розмір статутного капіталу Товариства на дату прийняття рі-
шення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення
у товариство з обмеженою відповідальністю буде дорівнювати розміру
статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, створено-
го шляхом перетворення та буде складати 35 000000,00 грн., всі активи та
зобов'язання переходять до товариства з обмеженою відповідальністю.
Розмір  часток (у відсотках) акціонера Товариства, що перетворюється, у
статутному капіталі Товариства дорівнюватиме розміру його часток у ста-
тутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, створеного
шляхом перетворення. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1.

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

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

Голова комісії з припинення ПрАТ "Спліт" Філіпська І.В.
03.12.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" код за ЄД-
РПОУ емітента 32987822; місцезнаходження 49000,  м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 373-97-99;
електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення: Відповідно до протоколу засідання Наглядо-
вої ради ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) від
02.12.2015 р. б/н прийнято наступні рішення: 1. З 02.12.2015 р. звільнити
Фещенко Ніну Анатоліївну (паспорт серії АК №967878, виданий Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.07.2000 р.) з
посади директора Товариста у зв'язку із виходом на пенсію за віком. Обій-
мала посаду протягом 10 років 3 місяців.  2. Призначити з 03.12.2015 р.
безстроково на посаду директора Товариства Каменську Марину Андріїв-
ну (паспорт серії АЕ №917878, виданий Красногвардійським РВ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 23.12.1997 р.) на підставі її заяви. Про-
тягом останніх 5 років обіймала посади виконуючого обов'язки президен-
та, радника президента Асоціації "УФТ", директора ТОВ "Юніверсал Секь-
юрітіз". Всі зазначені вище особи акціями (часткою) Товариства не воло-
діють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор ПрАТ "Менеджмент Технолод-
жіз" Каменська М.А. 03.12.2015 р.

Голова комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЛІТ" (далі - ПрАТ
"Спліт") (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, ідентифікаційний код 39828798) Філіпська І.В., у відповідності до ч. 1
ст. 82 Закону України "Про акціонернві товариства", а також згідно Цивіль-
ного кодексу України повідомляє про прийняття 02 грудня 2015 року од-
ноосібним акціонером ПрАТ "Спліт" рішення про припинення ПрАТ "Спліт"
шляхом його перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СПЛІТ".

Довідки за телефоном: 8 (056) 373-97-93.
Голова комісії з припинення ПрАТ "Спліт" - Філіпська І.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Пер-
вомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ: 00418107.
Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, прос-
пект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-01-30. Елек-
тронна поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: 00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 04.12.2015 року
(протокол №2015/12/04 від 04.12.2015) ЗВІЛЬНЕНО: Генеральний дирек-
тор Зборовський Ігор Володимирович (паспорт ЕО 470372 Первомайс-
ьким МВ УМВСУ в Миколаївськiй обл. 30.12.97) згідно поданої заяви
07.12.2015 року, розмір пакета акцій: 0 шт.; 0 грн.; 0 %. На посаді перебу-
вав з 11.02.2015 р. ОБРАНО: Генеральний директор Прокопенко Віктор
Михайлович (паспорт ЕА 134591 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл. 02.08.96), розмір пакета акцій: 0 шт.; 0 грн.; 0 %. Протягом останніх 5
років займав інші посади: заступник генерального директора - директор
по розвитку сировинної зони ТОВ "МК "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ". Обраний на
посаду на термін 3 (три) роки. Посадові особи непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Зборовський Ігор
Володимирович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЛІТ"

код за ЄДРПОУ 39828798; місцезнаходження 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд.30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-
97-87; електронна поштова адреса: split2@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: split.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента
або суду.

2. Текст повідомлення:
Відповідно до рішення одноосібного акціонера ПрАТ "Спліт" (далі - То-

вариство) від 02.12.2015р.  прийнято рішення припинити діяльність Това-
риства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою відповідаль-
ністю, якому буде передано все майно, права та обов'язки Товариства згід-
но з передавальним актом. Причини рiшення: зменшення витрат, пов'яза-
них з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцi-
онерне товариство. У Товариства одноосібний акціонер, який і приймав рі-
шення про перетворення (100% голосів у єдиної фізичної особи). У резуль-
таті перетворення буде створено Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю "Спліт", розмір статутного капіталу Товариства на дату прийняття рі-
шення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення
у товариство з обмеженою відповідальністю буде дорівнювати розміру
статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, створено-
го шляхом перетворення та буде складати 35 000000,00 грн., всі активи та
зобов'язання переходять до товариства з обмеженою відповідальністю.
Розмір  часток (у відсотках) акціонера Товариства, що перетворюється, у
статутному капіталі Товариства дорівнюватиме розміру його часток у ста-
тутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, створеного
шляхом перетворення. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1.

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

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

Голова комісії з припинення ПрАТ "Спліт" Філіпська І.В.
03.12.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" код за ЄД-
РПОУ емітента 32987822; місцезнаходження 49000,  м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 373-97-99;
електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення: Відповідно до протоколу засідання Наглядо-
вої ради ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) від
02.12.2015 р. б/н прийнято наступні рішення: 1. З 02.12.2015 р. звільнити
Фещенко Ніну Анатоліївну (паспорт серії АК №967878, виданий Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.07.2000 р.) з
посади директора Товариста у зв'язку із виходом на пенсію за віком. Обій-
мала посаду протягом 10 років 3 місяців.  2. Призначити з 03.12.2015 р.
безстроково на посаду директора Товариства Каменську Марину Андріїв-
ну (паспорт серії АЕ №917878, виданий Красногвардійським РВ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 23.12.1997 р.) на підставі її заяви. Про-
тягом останніх 5 років обіймала посади виконуючого обов'язки президен-
та, радника президента Асоціації "УФТ", директора ТОВ "Юніверсал Секь-
юрітіз". Всі зазначені вище особи акціями (часткою) Товариства не воло-
діють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор ПрАТ "Менеджмент Технолод-
жіз" Каменська М.А. 03.12.2015 р.

Голова комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЛІТ" (далі - ПрАТ
"Спліт") (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, ідентифікаційний код 39828798) Філіпська І.В., у відповідності до ч. 1
ст. 82 Закону України "Про акціонернві товариства", а також згідно Цивіль-
ного кодексу України повідомляє про прийняття 02 грудня 2015 року од-
ноосібним акціонером ПрАТ "Спліт" рішення про припинення ПрАТ "Спліт"
шляхом його перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СПЛІТ".

Довідки за телефоном: 8 (056) 373-97-93.
Голова комісії з припинення ПрАТ "Спліт" - Філіпська І.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Пер-
вомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ: 00418107.
Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, прос-
пект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-01-30. Елек-
тронна поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: 00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 04.12.2015 року
(протокол №2015/12/04 від 04.12.2015) ЗВІЛЬНЕНО: Генеральний дирек-
тор Зборовський Ігор Володимирович (паспорт ЕО 470372 Первомайс-
ьким МВ УМВСУ в Миколаївськiй обл. 30.12.97) згідно поданої заяви
07.12.2015 року, розмір пакета акцій: 0 шт.; 0 грн.; 0 %. На посаді перебу-
вав з 11.02.2015 р. ОБРАНО: Генеральний директор Прокопенко Віктор
Михайлович (паспорт ЕА 134591 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл. 02.08.96), розмір пакета акцій: 0 шт.; 0 грн.; 0 %. Протягом останніх 5
років займав інші посади: заступник генерального директора - директор
по розвитку сировинної зони ТОВ "МК "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ". Обраний на
посаду на термін 3 (три) роки. Посадові особи непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Зборовський Ігор
Володимирович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СПЛІТ"

код за ЄДРПОУ 39828798; місцезнаходження 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, буд.30, міжміський код, телефон та факс: (056)373-
97-87; електронна поштова адреса: split2@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: split.proemitent.info; вид особливої інформації: відо-
мості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу,
перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента
або суду.

2. Текст повідомлення:
Відповідно до рішення одноосібного акціонера ПрАТ "Спліт" (далі - То-

вариство) від 02.12.2015р.  прийнято рішення припинити діяльність Това-
риства шляхом перетворення його у товариство з обмеженою відповідаль-
ністю, якому буде передано все майно, права та обов'язки Товариства згід-
но з передавальним актом. Причини рiшення: зменшення витрат, пов'яза-
них з дiяльнiстю такої органiзацiйно-правової форми, як приватне акцi-
онерне товариство. У Товариства одноосібний акціонер, який і приймав рі-
шення про перетворення (100% голосів у єдиної фізичної особи). У резуль-
таті перетворення буде створено Товариство з обмеженою відповідальніс-
тю "Спліт", розмір статутного капіталу Товариства на дату прийняття рі-
шення про припинення діяльності Товариства шляхом його перетворення
у товариство з обмеженою відповідальністю буде дорівнювати розміру
статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, створено-
го шляхом перетворення та буде складати 35 000000,00 грн., всі активи та
зобов'язання переходять до товариства з обмеженою відповідальністю.
Розмір  часток (у відсотках) акціонера Товариства, що перетворюється, у
статутному капіталі Товариства дорівнюватиме розміру його часток у ста-
тутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, створеного
шляхом перетворення. Коефіцієнт конвертації акцій дорівнює 1.

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

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

Голова комісії з припинення ПрАТ "Спліт" Філіпська І.В.
03.12.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ" код за ЄД-
РПОУ емітента 32987822; місцезнаходження 49000,  м. Дніпропетровськ,
вул. Леніна, буд. 30, міжміський код, телефон та факс: (056) 373-97-99;
електронна поштова адреса емітента: mt@academy.in.ua; адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: mt.proemitent.info; вид особливої інформації: відомос-
ті про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення: Відповідно до протоколу засідання Наглядо-
вої ради ПрАТ "Менеджмент Технолоджіз" (далі - Товариство) від
02.12.2015 р. б/н прийнято наступні рішення: 1. З 02.12.2015 р. звільнити
Фещенко Ніну Анатоліївну (паспорт серії АК №967878, виданий Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.07.2000 р.) з
посади директора Товариста у зв'язку із виходом на пенсію за віком. Обій-
мала посаду протягом 10 років 3 місяців.  2. Призначити з 03.12.2015 р.
безстроково на посаду директора Товариства Каменську Марину Андріїв-
ну (паспорт серії АЕ №917878, виданий Красногвардійським РВ УМВС Ук-
раїни в Дніпропетровській області 23.12.1997 р.) на підставі її заяви. Про-
тягом останніх 5 років обіймала посади виконуючого обов'язки президен-
та, радника президента Асоціації "УФТ", директора ТОВ "Юніверсал Секь-
юрітіз". Всі зазначені вище особи акціями (часткою) Товариства не воло-
діють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Директор ПрАТ "Менеджмент Технолод-
жіз" Каменська М.А. 03.12.2015 р.

Голова комісії з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СПЛІТ" (далі - ПрАТ
"Спліт") (місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд.
30, ідентифікаційний код 39828798) Філіпська І.В., у відповідності до ч. 1
ст. 82 Закону України "Про акціонернві товариства", а також згідно Цивіль-
ного кодексу України повідомляє про прийняття 02 грудня 2015 року од-
ноосібним акціонером ПрАТ "Спліт" рішення про припинення ПрАТ "Спліт"
шляхом його перетворення на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "СПЛІТ".

Довідки за телефоном: 8 (056) 373-97-93.
Голова комісії з припинення ПрАТ "Спліт" - Філіпська І.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК"

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Пер-
вомайський молочноконсервний комбінат". Код за ЄДРПОУ: 00418107.
Місцезнаходження: 55200, Миколаївська область, м. Первомайськ, прос-
пект Труда, 12. Міжміський код, телефон та факс: 05161-5-01-30. Елек-
тронна поштова адреса: pmkk@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: 00418107.smida.gov.ua. Вид особливої інформації: відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення: Рішенням наглядової ради від 04.12.2015 року
(протокол №2015/12/04 від 04.12.2015) ЗВІЛЬНЕНО: Генеральний дирек-
тор Зборовський Ігор Володимирович (паспорт ЕО 470372 Первомайс-
ьким МВ УМВСУ в Миколаївськiй обл. 30.12.97) згідно поданої заяви
07.12.2015 року, розмір пакета акцій: 0 шт.; 0 грн.; 0 %. На посаді перебу-
вав з 11.02.2015 р. ОБРАНО: Генеральний директор Прокопенко Віктор
Михайлович (паспорт ЕА 134591 Кіровським РВ УМВСУ в Кіровоградській
обл. 02.08.96), розмір пакета акцій: 0 шт.; 0 грн.; 0 %. Протягом останніх 5
років займав інші посади: заступник генерального директора - директор
по розвитку сировинної зони ТОВ "МК "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ". Обраний на
посаду на термін 3 (три) роки. Посадові особи непогашених судимостей
за корисливi та посадовi злочини не мають.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством України Генеральний директор Зборовський Ігор
Володимирович.

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

НОВИНИ
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

Ад ре са для лис ту ван ня: 
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 № 15227
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
04.12.2015 р. 

тягом значного періоду часу в останні робочі дні міся-
ців, у які відбувалися біржові торги на ПАТ «Київська 
міжнародна фондова біржа», за результатами яких 
формувався біржовий курс, укладали один з одним 
біржові контракти відносно акцій ПАТ «Пересувна 
Механізована Колона №20», формуючи їх біржовий 
курс у розмірі 5 грн за одну акцію, що у двадцять ра-
зів перевищує їх номінальну вартість. В той же час 
фінансові показники ПАТ «Пересувна Механізована 
Колона №20», які були проаналізовані Комісією, були 
дуже низькими та свідчили про відсутність будь-яких 
об’єктивних підстав для такого зростання ціни на ак-
ції товариства.

Внаслідок вказаного маніпулювання цінами на акції 
ПАТ «Пересувна Механізована Колона №20», здійснено-
го ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» та ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ», відбу-
лося безпідставне зростання капіталізації емітента до 
4 млрд грн. Цінні папери ПАТ «Пересувна Механізована 
Колона №20» перебували в активах 37 інститутів спіль-
ного інвестування  у кількості 39 млн штук загальною 
вартістю майже 195 млн грн.

За встановленим фактом маніпулювання цінами до 
кожного з професійних учасників – ТОВ «ІНВЕСТ БРОК» 

та ТОВ «ФК-ЗБЕРІГАЧ» – застосована фінансова санкція 
у вигляді штрафу в розмірі 350 тис. грн.

Комісією відносно ПАТ «Пересувна Механізована Ко-
лона №20» 12 червня 2015 року були прийняті рішення 
про встановлення ознак фіктивності даного емітента та 
включення його до Списку емітентів, що мають ознаки 
фіктивності. 23 червня 2015 року Комісія прийняла рі-
шення про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «Пере-
сувна Механізована Колона №20». 

ПАТ «Пересувна Механізована Колона №20» оскар-
жувало обидва вказані вище рішення Комісії до Окруж-
ного адміністративного суду м. Києва. 10 вересня поточ-
ного року суд відмовив емітенту у задоволенні позовних 
вимог, визнавши дії Комісії законними та обґрунтовани-
ми. ПАТ «Пересувна Механізована Колона №20» подало 
апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, ви-
несене на користь Комісії, проте 19 листопада 2015 року 
в процесі засідання Київського апеляційного адміністра-
тивного суду ПАТ «Пересувна Механізована Колона 
№20» відмовилося від свої позовних вимог до Комісії.

При підготовці разділу «Новини»  
використано матеріали веб-сайту НКЦПФР

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВАНТ-БАНК 10
2. ПАТ ВГП 9
3. ТОВ ВЕОН ПЛЮС 13
4. ПАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 10
5. ПАТ ЗАВОД ПОБУТОВОЇ ТА ПРОМИСЛОВОЇ ХІМІЇ 11
6. ПРАТ КАМВОЛЬНО-СУКОННА КОМПАНІЯ «ЧЕКСІЛ» 10
7. АТ МАКРОХІМ 12
8. ПРАТ МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ 15
9. ПАТ НІТОР 14
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12. ПАТ ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК 12
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14. ПРАТ ПРИАЗОВКУРОРТ 14
15. ДП ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 11
16. ТОВ РЮРІК 15
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20. ПАТ УКРСИББАНК 8
21. АТ УЧБОВО - ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОСВІТА» 14
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