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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
НКЦПФР традиційно повідомляє про результати свого засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 7 липня 2015 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на
прийнято рішення
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «ТРАДЕКСТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 35017751)
2. Про відмову у видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на
прийнято рішення
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «АКТИВГАРАНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37139737
3. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
прийнято рішення
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами) ТОВ «КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ»
4. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
прийнято рішення
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами) ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»
прийнято рішення
5. Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності
з управління активами) ТОВ «ТАЛАН АБСОЛЮТ»
6. Про внесення змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та
прийнято рішення
фондового ринку на 2015 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку на 2015 рік
7. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Національної комісії з
перенести розгляд питання
цінних паперів та фондового ринку від 14 жовтня 2014 року № 1360 (МЮУ)
8. Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів
перенести розгляд питання
цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають
ознаки фіктивності (МЮУ)
9. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «МІЖНАприйнято рішення
РОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
10. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного
прийнято рішення
товариства «Край Керама», що пропонуються для приватного розміщення

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№126, 8 липня 2015 р.

ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
11. Щодо реєстрації випуску простих іменних та привілейованих іменних акцій
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-БАНК»
12. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ
«Харківське автотранспортне підприємство 16355»
13. Щодо реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Публічного
акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та скасування
реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Авангард»,
Публічного акціонерного товариства «Агрофірма «Авіс», Публічного акціонерного товариства «Птахофабрика «Перше Травня», Публічного акціонерного товариства «Кросс-п/ф «Зоря», Публічного акціонерного товариства «Кіровський»,
Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика», Публічного
акціонерного товариства «Чорнобаївське», що припиняються внаслідок приєднання
14. Щодо реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»
15. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонерного товариства «Херсонський маслозавод»
16. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про
реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного товариства «РЕГІОН-ГАЗ»
17. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтв про
реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «НАУКОВОІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ЗТЗ-СЕРВІС»
18. Щодо відмови у скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Полісся»
19. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства «Тетіївська пересувна механізована колона № 300» від 21.05.2015 № 39 на постанову
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від
06.05.2015 № 634-ЦД-1-Е
20. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «ФК «Сократ» від
05.05.2015 № 24 на постанову про накладення санкції за правопорушення на
ринку цінних паперів від 15.04.2015 № 109-ЦА-УП-Т
21. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Сократ» від 05.05.2015 № 26 на постанову про накладення санкції за
правопорушення на ринку цінних паперів від 15.04.2015 № 110-ЦА-УП-Т
22. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Агропромбуд 2012»
від 06.05.2015 № 18 на постанову про накладення санкції за правопорушення на
ринку цінних паперів від 15.04.2015 № 480-ЦД-1-Е
23. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Київське обласне
дилерське підприємство «Агросервіс» від 22.04.2015 № 15 на постанову про
накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 08.04.2015
№ 448-ЦД-1-Е
24. Щодо завершення процесу проведення конвертації облігацій серії D Товариства з обмеженою відповідальністю «А.В.С.» в серії О та Р

Повідомлення про оприлюднення проекту
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового
ринку з метою отримання зауважень і пропозицій оголошує про оприлюднення проекту рішення Комісії від
03.07.2015 р. № 935 «Про схвалення проекту рішення
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку «Про внесення змін до Положення про порядок
складання та подання адміністративних даних щодо
діяльності
торговців
цінними
паперами
до
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку» (далі - Проект) на офіційному сайті
Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку http://www.nssmc.gov.ua.
Зауваження та пропозиції до Проекту надавати у письмовій та електронній формі протягом десяти робочих
2

прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення

прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
прийнято рішення
постанову про накладення
санкції – залишити без змін, а
скаргу – без задоволення
постанову про накладення
санкції – залишити без змін, а
скаргу – без задоволення
постанову про накладення
санкції – залишити без змін, а
скаргу – без задоволення
постанову про накладення
санкції – залишити без змін, а
скаргу – без задоволення
постанову про накладення
санкції – залишити без змін, а
скаргу – без задоволення
прийнято рішення

днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту
акта за адресами:
Департамент регулювання діяльності торговців цінними
паперами та фондових бірж, Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ601, 01010; e-mail: dmytro.yanchenko@nssmc.gov.ua.
Голова Комісії
Т. Хромаєв

Інформаційні повідомлення та
новини НКЦПФР
НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту спільного інвестування та ре-
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гулювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до пункту 2 розділу V Положення про порядок припинення
корпоративного
інвестиційного
фонду,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013
за № 2133/24665, та наданих документів ПУБЛІЧНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРЕМІУМ-ФОНД», що є правонаступником
Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд
«Преміум-фонд», місцезнаходження: 01601, м. Київ, вулиця Мечникова, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 32969489,
на виключення відомостей про корпоративний інвестиційний фонд з Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту Відкритого акціонерного
товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд», зареєстрованого 21.06.2004 року. Анульовано свідоцтво
про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів
спільного інвестування Відкритого акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд» від 21.06.2004 року
№ 56, що видане Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку – розпорядження № 0222– ІС від
3 липня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня
2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021,
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску облігацій серії Х у зв’язку з
погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску
облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Х. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Х від
11.06.2013 № 83/2/2013, видане 15.07.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 110-КФ-С–О від 7 липня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня

2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021,
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску облігацій серії Y у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Y. Свідоцтво про
реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Y
від 11.06.2013 № 84/2/2013, видане 24.07.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку,
анульовано – розпорядження № 111-КФ-С–О від
7 липня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня
2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021,
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску облігацій серії Z у зв’язку з
погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску
облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Z. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Z від
11.06.2013 № 85/2/2013, видане 24.07.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження № 112-КФ-С–О від 7 липня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу,
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від ПрАТ «Нео Віта», код
за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, м. Київ, Кловський узвіз,
буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску облігацій серії AA у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії AA. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій
ПрАТ «Нео Віта» серії AA від 11.06.2013 № 86/2/2013,
видане 09.09.2013 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження
№ 113-КФ-С–О від 7 липня 2014 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
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ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ ПОВІДОМЛЯЄ
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від
24.10.2013 № 2484, Рішення Комісії від 03.07.2015 року,
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, наданих ТОВ «Ультраполімерз» (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська,
буд. 9/2, прим. 43 код за ЄДРПОУ: 33599688) на скасування реєстрації випуску акцій ЗАТ «Ультраполімерз» у
зв’язку з перетворенням в ТОВ «Ультраполімерз», скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Ультраполімерз». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій
ЗАТ
«Ультраполімерз» від 26 вересня 2005 року
№ 242/10/1/2005, видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та
Київській області, анульовано – розпорядження
№ 47-КФ-С–А від 3 липня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управління, що діє на підставі Наказу Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2015 р.
№ 82 К, на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24.10.2013 р. № 2484
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»,
підпункту 1 пункту 1 Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013 р. № 1283
«Про делегування повноважень територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.08.2013р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013
року за № 822/23354 (зі змінами), зупинено обіг акцій
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №5» (49101, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова,
буд. 36, код за ЄДРПОУ: 00911322) у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства - розпорядження
№ 10-ДН-1-З від 6 липня 2015 року.
* * *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
директора департаменту корпоративного управління та
корпоративних фінансів, т.в.о. начальника Східного територіального управління (наказ № 12-к від 18.06.2015
року), на підставі пункту 3 розділу І Порядку скасування
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до наданих ліквідатором документів скасовано реєстрацію випуску акцій у зв’язку зі схваленням звіту ліквідатора комітетом
кредиторів ПАТ «ОВРУЦЬКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ» (37300, Полтавська обл., Гадяцький р-н, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, буд. 27, кв. 58,
код за ЄДРПОУ: 00418047). Свідоцтво про реєстрацію
випуску акцій № 549/1/04 дата реєстрації 13.09.2004 року, дата видачі - 26.12.2012 року, видане
Національною комісією з цінних паперів та фондового
ринку, анульовано - розпорядження № 31-СХ-3-С-А
від 6 липня 2015 року.
07.07.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8,
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ
©ɉɊɂȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈ
ɆȿɏȺɇȱɑɇɂɃɁȺȼɈȾª

ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȽɚɜɚɧɫɶɤɚ
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ    ɮɚɤɫ

ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ(PDLOSUP]#DWHOHSRUWFRP
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSSUP]LQXD
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɇɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚ
ɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɥɢɩɧɹɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɧɚɫɬɭɩɧɿ
ɪɿɲɟɧɧɹɁɜɿɥɶɧɢɬɢɡɚɥɢɩɧɹɪɨɤɭɜɿɞɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜȽɨɥɨɜɢ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɡɚɫɬɭɩɧɢ
ɤɚ Ƚɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɉȺɌ ©ɉɊɆɁª  ɉɿɥɸɤɨɜɚ ȼɨɥɨ
ɞɢɦɢɪɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍ
ɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɡɚɣɨɝɨɡɝɨɞɨɸ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ
4

ɉɊȺɌ©ɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə©ȱɇȽɈɋɋɌɊȺɏª

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ

ɇɚɩɨɫɚɞɿɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɤɢȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞª ɉɿɥɸɤɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ ȱɜɚɧɨɜɢɱ ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ
ɡ  ɪɨɤɭ   ɪɨɤɿɜ  ɦɿɫɹɰɶ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ
©ɉɊɆɁª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɍ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ±ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɉȺɌ©ɉɊɆɁª±
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɡɝɿɞɧɨɡɋɬɚɬɭɬɨɦɉȺɌ
©ɉɊɆɁª
ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚ
ɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɡɚɦɿɫɬɶɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɿɥɸɤɨɜɚ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚɡɪɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢɅɭɤɭɬɿɧɭȱɪɢɧɭɆɢɯɚɣ
ɥɿɜɧɭ ɩɚɫɩɨɪɬɋɘɜɢɞɚɧɢɣȼɚɫɢɥɿɜɫɶɤɢɦɊȼɍȾɆɍɍɤɪɚʀɧɢɜɁɚ
ɩɨɪɿɡɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ  ɪɨɤɭ  ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɡɝɿɞɧɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ
Ʌɭɤɭɬɿɧɚ ȱɪɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ ɫɜɨɽʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɥɚɬɚɤɿɩɨɫɚɞɢɡɪɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
ɦɁɚɩɨɪɿɠɠɹ ɌɈȼ©ɋȺɆȺɅªɡɪɩɨɪɩɟɪɟɜɟɞɟ
ɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɤɟɪɿɜɧɢɤɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɦɁɚɩɨɪɿɠɠɹ ɌɈȼ
©ɋȺɆȺɅªɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ ©ɉɊɆɁª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɍ ɩɨ
ɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
ɡɥɨɱɢɧɢ±ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɉȺɌ©ɉɊɆɁª±Ƚɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɢ
ɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɡɝɿɞɧɨɡɋɬɚɬɭɬɨɦɉȺɌ©ɉɊɆɁª
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȼɨȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɿɥɸɤɨɜȼȱɪ
ɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚJGLQJRVVWUDK#SEDQNFRPXD
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ПУБЛІЧНе АКЦІОНЕРНе ТОВАРИСТВо «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК»
Шановний акціонере!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888,
місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А,
повідомляє Вам, що на підставі ч. 1 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняла рішення (Протокол засідання Наглядової ради
Банку № 17 від 18.06.2015) про скликання позачергових Загальних зборів
акціонерів Банку (далі – Збори).
Збори відбудуться 10.08.2015 о 11-00 годині за адресою: м. Київ,
вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу).
Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 10.00
до 10.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 04.08.2015 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-

ставнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку,
передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт
та документ про призначення на посаду.
Порядок денний:
1. Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Внесення змін до Статуту Банку пов’язаних зі збільшенням статутного капіталу Банку. Визначення уповноваженої особи Банку для підписання
змін до Статуту Банку та здійснення реєстрації змін до Статуту Банку у
державних органах.
За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова –
Ласточкіна, 10-А, к.605, тел.247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на
фондовому ринку Банку.
Наглядова рада Банку

Публічне акціонерне товариство «ФІНАНС БАНК»
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні
папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство
«ФІНАНС БАНК»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 19193869
3. Місцезнаходження - 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 569-40-70
5. Електронна поштова адреса - i@financebank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації – financebank.com.ua
7. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ФІНАНС БАНК» (протокол від 06 липня
2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Підставою для цього стало припинення повноважень та звільнення від вико-

нання обов’язків члена Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК» Смірнова
Максима Юрійовича (на підставі заяви Смірнова М.Ю. від 22 червня
2015 року про звільнення його від виконання обов’язків члена Наглядової ради за власним бажанням). Смірнов М.Ю. перебував на посаді з
16 січня 2015 року по 06 липня 2015 року. Смірнов М.Ю. часткою у статутному капіталі ПАТ «ФІНАНС БАНК» не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Смірнов М.Ю. протягом
своєї діяльності займав посади: заступника керуючого відділенням банку, начальника управління по розвитку філіальної мережі, радника голови правління банку.
Нового члена Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК» не обрано.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
В. о. Голови Правління ПАТ «ФІНАНС БАНК» __П. В. Петченко
М.П.
(підпис)
(П.І.Б)
07 липня 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
2. Код за ЄДРПОУ: 35591059
3. Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)585-70-91
5. Електронна поштова адреса: info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.globusbank.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: відомості

про зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення
Рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
№ 02 від 03.07.2015 р., змінено склад Наглядової ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС»
та збільшено її кількісний склад шляхом обрання з 03 липня 2015 року незалежним членом Наглядової ради Банку строком повноважень на 3 (три)
роки Дмітрієвої Олени Михайлівни.
Дмітрієва Олена Михайлівна (згоди на розкриття паспортних даних не
отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має,
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
Голова Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС» С.Б. Куріленко, 06.07.2015 року

Публiчне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї «ЗАКАРПАТГАЗ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по
газопостачанню та газифiкацiї
"ЗАКАРПАТГАЗ"
2. Код за ЄДРПОУ
05448610
3. Місцезнаходження
88015, м.Ужгород, вул.Погорєлова,2
4. Міжміський код, телефон та
(0312) 61-94-02 (0312) 61-94-22
факс
5. Електронна поштова адреса
Myhaylo.Fedorychko@zkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі
http://zk.104.ua
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до отриманого 06.07.2015 року вiд ПАТ «Нацiональний
депозитарiй України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного
станом на 30.06.2015 р., пакет акцiй ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ», що належить Приватному акцiонерному товариству «РОЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33860328,
мiсцезнаходження: 76018, Iвано-Франкiвська область, м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Ленкавського, буд. 22) став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр
частки акцiонера до змiни становив 379146 акцiй (15,0084 % статутного
капiталу), пiсля змiни становить 227360 акцiй (9,0000 % статутного капiталу).
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
Шатило Вiталiй Марцiнович
Голова правлiння
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П.
07.07.2015
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№126, 8 липня 2015 р.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повне найменування емітента:

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ емітента:
Місцезнаходження емітента:
Телефон/ факс емітента:
Електронна поштова адреса:
Вид особливої інформації:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
33248430

49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32
+380567161922
gd.ingosstrah@pbank.com.ua
Відомості про про зміну складу
посадових осіб емітента

Текст повідомлення:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» від 07.07.2015р. відбулися наступні зміни:
Зміни
Прізвище,
Розмір
(признаім'я, по
частки в
чено,
батькові
Паспортні дані
статутзвільнено,
фізичної
фізичної особи
Дата
ному
обрано
особи або або ідентифікаційвчинення
Посада
капіталі
або
повне
ний код за
дії
емітента
припиненайменуЄДРПОУ
(у
но
вання
юридичної особи
відсоповноваюридичної
тках)
ження)
особи
1
2
3
4
5
6
0
07.07.2015 припине- Ревiзор Шевченко
АК 694238
но
Анастасiя
08.10.1999
повноваВасилiвна Павлоградським
МВ УМВС України
ження
в Днiпро
петровськiй
областi
Зміст інформації:
Особа перебувала на посадi з 12.07.2013р. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Припинення повноважень
Ревізора здійснено у зв’язку iз неможливістю виконання Ревізором своїх
обов’язків.
0
07.07.2015
обрано Ревізор Мацiпура
АК 427338
Андрій
24.02.1999
ВасильоЖовтневим РВ
вич
ДМУ УМВС України
в Днiпро
петровськiй області
Зміст інформації:
Попередня посада – Керівник групи. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Голова Правління 	Осадчий Олександр Васильович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство «Артембудсервіс» (код за ЄДРПОУ – 14310767). Місцезнаходження –

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 481-26-36.
Електронна поштова адреса – artembud@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – http://14310767.smida.gov.ua. Вид особливої інформації –
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення
Емітент 03.07.15р. отримав від Центрального депозитарію реєстр акціонерів станом на 30.06.15р., який містить наступну інформацію:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша інвестиційна компанія», код ЄДРПОУ – 23534282, місцезнаходження – 03040, м. Київ,
вул. Стельмаха, 10 а. Розмір частки до змін – 12,3033%, після змін –
19,1553%;
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна будівельна
компанія «Артем», код ЄДРПОУ – 33566130, місцезнаходження – 07433,
Київська обл., Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Ігорева, 15. Розмір
частки до змін – 31,7393%, після змін – 20,4760%.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
з законодавством.
Директор Калугін В.М., 03.07.15р.
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі
У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону
України «Про цінні папери та фондовий ринок» позачерговими загальними

Акціонерного товариства закритого
типу «АГРО» 06.07.2015 року прийнято рішення про забезпечення

зборами

існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі:
Реквізити емітента:
Повне найменування згідно з установчими документами: Акціонерне
товариство закритого типу «АГРО»;
Скорочене найменування згідно з установчими документами: АТЗТ
«АГРО»;
код за ЄДРПОУ: 16459456;
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної
особи: 01135, Україна, м. Київ, вул. Золотоустівська, 44/22, кв.71; адреса
для поштових повідомлень: 01135, Україна, м. Київ, вул. Золотоустівська,
44/22, кв.71; телефон/факс: (044) 502-46-44;
Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми
існування, щодо якого прийнято Рішення:
вид/характеристику/серію, різновид, тип цінних паперів: акції прості іменні,
дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що видав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): 03.08.1999р., Управління
ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, №655/10/1/99;
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1026401000;
Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних
паперах власника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього
рахунку в цінних паперах;
Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати
випуск цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення:
Найменування
Публічне акціонерне товариство
«Національний депозитарій України»
код за ЄДРПОУ
30370711
Місцезнаходження
04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати
рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАСТА»;
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28;
Телефони контактної особи: (044) 361-38-08, Генеральний директор
Лозинський Ігорь Ярославович;
Код за ЄДРПОУ: 34762675;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи: номер ліцензії – АЕ №263230, дата видачі ліцензії –
28.08.2013 року, орган, що видав ліцензію – Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку.
Власнику цінних паперів потребно укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною
установою (у разі відсутності такого договору).

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб

ПАТ «Кременчукгаз»

Публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 03351734,
39601 м.Кременчук, пров.Г.Бреста, 46, т/ф 0536776721, E-mail
peo@kgaz.com.ua, веб-сайт: www.kgaz.com.ua. Рішенням наглядової
ради 07.07.15 припинені повноваження осіб, які перебували на посадах
з 2010р.: голови правління Оксененка Богдана Вiкторовича, акціями не
володiє; членів правління: Гапеєвої Олени Євгеніївни, акціями не
володiє; Грабовського Болеслава Францовича, акціями не володiє;
Шутько Світлани Богданівни, акціями не володiє; Щербак Людмили Василівни, володiє 0,034% акцiй (362,25грн.); Брутової Олени Василівни,
володiє 0,005% акцiй (54,05грн.); Облапа Євгенія Володимировича
володiє 0,1964% акцiй (2087,25грн.); Тим же рішенням обрано до 2018р:
головою правління Оксененка Богдана Вікторовича, попередня посада
голова правління; членами правління: Гапеєву Олену Євгеніївну, попередня посада член правління; Грабовського Болеслава Францовича;
Шутько Світлану Богданівну, попередня посада член правління; Щербак
Людмилу Василівну, попередня посада член правління; Брутову Олену
Василівну, попередня посада член правління; (володіння акціями зазначено вище); Сиротенка Василя Васильовича, попередня посада нач.
юридичного відділу, акціями не володіє. Згоди на розкриття паспортних
даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадові особи не мають. Голова правлiння Оксененко Б.В. підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно із законодавством.

№126, 8 липня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
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
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
2. Код за ЄДРПОУ
00191000
3. Місцезнаходження
50026, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 403-75-65, (056) 440-42-01
5. Електронна поштова адреса
zaitseva-on@ugok.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.ugok.info
яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації
Зміна складу посадових осіб
емітента
II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол
засiдання Наглядової ради №67/2015 вiд 06.07.2015) прийнято рiшення
про
припинення
повноважень
члена
Правлiння
ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ
КОМБIНАТ» Рибалко Олександра Анатолiйовича у зв’язку з поданням особистої заяви про припинення своїх повноважень.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000069973809%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з
27.09.2010 по 06.07.2015.

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала.
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол
засiдання Наглядової ради №67/2015 вiд 06.07.2015) прийнято рiшення
про обрання (призначення) Корнєва Максима Юрiйовича членом Правлiння
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ». Змiни у складi посадових осiб вiдбулись у
зв’язку з необхiднiстю призначення нового члена Правлiння на мiсце члена
Правлiння, повноваження якого припинено.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000000466492%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано (призначено) посадову особу: безстроково.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з
18.05.2010 по 07.07.2010 юрисконсульт юридичного вiддiлу управлiння
ПАТ «ПIВДГЗК» ; з 08.07.2010 по 16.02.2011 начальник претензiйного бюро
юридичного вiддiлу управлiння ПАТ «ПIВДГЗК»; з 17.02.2011 по 02.09.2012
начальник вiддiлу корпаративних вiдносин та власностi управлiння ПАТ
«ПIВДГЗК»; з 03.09.2012 по 03.07.2015 начальник юридичного вiддiлу
управлiння ПАТ «ПIВДГЗК».
Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала.
III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
із законодавством.
2. Найменування посади
Генеральний директор
_______
К.А. Федін
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
		
07.07.2015
		
(дата)
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ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
ɉɍȻɅȱɑɇȿȺɄɐȱɈɇȿɊɇȿɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈ

ɇɚɩɨɫɚɞɿɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɤɢȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ
ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞª ɉɿɥɸɤɨɜ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪ
ȱɜɚɧɨɜɢɱ
№126, 8 липня
2015ɩɟɪɟɛɭɜɚɜ
р.
ɡ  ɪɨɤɭ   ɪɨɤɿɜ  ɦɿɫɹɰɶ ɑɚɫɬɤɨɸ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ
©ɉɊɆɁª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɍ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ
ɡɚɤɨɪɢɫɥɢɜɿɬɚɩɨɫɚɞɨɜɿɡɥɨɱɢɧɢ±ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɉȺɌ©ɉɊɆɁª±
ȽɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɡɜɿɥɶɧɹɽɬɶɫɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɡɝɿɞɧɨɡɋɬɚɬɭɬɨɦɉȺɌ
©ɉɊɆɁª
ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ Ƚɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɉȺɌ ©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚ
II. Текст повідомлення
ɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɡɚɦɿɫɬɶɜɢɤɨɧɭɸɱɨɝɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɿɥɸɤɨɜɚ
Протоколом Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 23.06.2015 р.
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚɡɪɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢɅɭɤɭɬɿɧɭȱɪɢɧɭɆɢɯɚɣ
було
рiшення про повторне призначення Пономаренко Володиɥɿɜɧɭприйнято
ɩɚɫɩɨɪɬɋɘɜɢɞɚɧɢɣȼɚɫɢɥɿɜɫɶɤɢɦɊȼɍȾɆɍɍɤɪɚʀɧɢɜɁɚ
мира
Вiкторовича
(згоди на розкриття
паспортних
даних
не надано)
Голоɩɨɪɿɡɶɤɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɪɨɤɭ  ɫɬɪɨɤɨɦ
ɧɚ ɨɞɢɧ
ɪɿɤ ɡɝɿɞɧɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ
вою
Правлiння
ПрАТ «ФК Сократ»
з 02.07.2015.
Протягом ɫɜɨɽʀ
останнiх
п’яти
Ʌɭɤɭɬɿɧɚ
ȱɪɢɧɚ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɚ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ
ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɩ¶ɹɬɢɪɨɤɿɜ
ɬɪɭɞɨɜɨʀ
рокiв
посадова особа обiймала посади: заступника Голови Правлiння ПрАТ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɛɿɣɦɚɥɚɬɚɤɿɩɨɫɚɞɢɡɪɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ
«ФК
Сократ», непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не
ɦɁɚɩɨɪɿɠɠɹ
ɌɈȼ©ɋȺɆȺɅªɡɪɩɨɪɩɟɪɟɜɟɞɟ
має,
частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» неɦɁɚɩɨɪɿɠɠɹ
має, строк наɌɈȼ
який
ɧɚɧɚɩɨɫɚɞɭɤɟɪɿɜɧɢɤɚɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ
призначено
посадову
- до 01.07.2016.
©ɋȺɆȺɅªɑɚɫɬɤɨɸ
ɜ особу
ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ
ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɉȺɌ ©ɉɊɆɁª ɧɟ ɜɨɥɨɞɿɽ ɍ ɩɨ
III. Підпис
ɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɧɟɩɨɝɚɲɟɧɨʀ
ɫɭɞɢɦɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɢɫɥɢɜɿ ɬɚ ɩɨɫɚɞɨɜɿ
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що
ɡɥɨɱɢɧɢ±ɧɟɦɚɽɉɨɫɚɞɨɜɚɨɫɨɛɚɉȺɌ©ɉɊɆɁª±Ƚɨɥɨɜɚɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɪɢ
міститься
у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно
ɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɇɚɝɥɹɞɨɜɨɸɪɚɞɨɸɡɝɿɞɧɨɡɋɬɚɬɭɬɨɦɉȺɌ©ɉɊɆɁª
із законодавством.
ȱȱȱɉɿɞɩɢɫ
2. Найменування
посади
Пономаренко Володимир Вiкторович
Ɉɫɨɛɚɡɚɡɧɚɱɟɧɚɧɢɠɱɟɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɳɨɦɿɫ
Голова Правлiння
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
ɬɢɬɶɫɹɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿɬɚɜɢɡɧɚɽɳɨɜɨɧɚɧɟɫɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡ
М.П.
02.07.2015
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
(дата)
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɩɨɫɚɞɢ
ȼɨȽɨɥɨɜɢɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉɿɥɸɤɨɜȼȱɪ

©ɉɊɂȾɇȱɉɊɈȼɋɖɄɂɃɊȿɆɈɇɌɇɈ
РОЗКРИТТЯ
ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
ɆȿɏȺɇȱɑɇɂɃɁȺȼɈȾª
ȱɁɚɝɚɥɶɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿ
ПРИВАТНЕ
 ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɉɭɛɥɿɱɧɟ АКЦIОНЕРНЕ
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨТОВАРИСТВО «ФК СОКРАТ»

©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞª
Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍ
іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥȽɚɜɚɧɫɶɤɚ
емітента
 Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣ
ɤɨɞ ɬɟɥɟɮɨɧ
ɬɚ ɮɚɤɫ ɟɦɿɬɟɧɬɚ
виданні)
  ɮɚɤɫ
(для опублікування
в офіційному
друкованому

I. Загальні відомості
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚ(PDLOSUP]#DWHOHSRUWFRP
1. Повне
найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
Ⱥɞɪɟɫɚɫɬɨɪɿɧɤɢɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɹɤɚɞɨɞɚɬɤɨɜɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ТОВАРИСТВО «ФК СОКРАТ»
ɟɦɿɬɟɧɬɨɦɞɥɹɪɨɡɤɪɢɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀKWWSSUP]LQXD
2. Код за ЄДРПОУ
21645965
ȼɢɞɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀȼɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɡɦɿɧɭɫɤɥɚɞɭɩɨɫɚɞɨɜɢɯ
3. Місцезнаходження
04070, м. Київ, вул. Почайнинська,
ɨɫɿɛɟɦɿɬɟɧɬɚ
будинок 70, офiс 65
ȱȱɌɟɤɫɬɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
4. Міжміський код, телефон
та факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
ɇɚɡɚɫɿɞɚɧɧɿɇɚɝɥɹɞɨɜɨʀɪɚɞɢɉȺɌ©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚ
5. Електронна
поштова адреса
contact@sokrat.com.ua
ɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɉɪɨɬɨɤɨɥʋɜɿɞɥɢɩɧɹɪɨɤɭɩɪɢɣɧɹɬɨɧɚɫɬɭɩɧɿ
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, www.sokrat.com.ua
ɪɿɲɟɧɧɹɁɜɿɥɶɧɢɬɢɡɚɥɢɩɧɹɪɨɤɭɜɿɞɜɢɤɨɧɚɧɧɹɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜȽɨɥɨɜɢ
яка додатково використовується
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹɉȺɌ©ɉɪɢɞɧɿɩɪɨɜɫɶɤɢɣɪɟɦɨɧɬɧɨɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣɡɚɜɨɞªɡɚɫɬɭɩɧɢ
емітентом для розкриття інформації
ɤɚ
Ƚɨɥɨɜɢ
ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ
ɉȺɌ
©ɉɊɆɁª
 ɉɿɥɸɤɨɜɚ
7. Вид
особливої
інформації
Зміна
складу
посадових
осіб ȼɨɥɨ
ɞɢɦɢɪɚȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɩɚɫɩɨɪɬȺɆɜɢɞɚɧɢɣȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɦɊȼȾɆɍ
емітента
ɍɆȼɋɍɤɪɚʀɧɢɜȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɪ ɡɚɣɨɝɨɡɝɨɞɨɸ
ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɟɦɿɬɟɧɬɚ

ɉɊȺɌ©ɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə©ȱɇȽɈɋɋɌɊȺɏª

ɧɚɉɟɪɟɦɨɝɢɛɭɞ
Ɇɿɠɦɿɫɶɤɢɣɤɨɞɬɟɥɟɮɨɧɬɚɮɚɤɫɟɦɿɬɟɧɬɚ  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɨɜɚɚɞɪɟɫɚJGLQJRVVWUDK#SEDQNFRPXD
ȼɢɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɡɦɿɧɭ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɚɤɰɿɣ
ɹɤɢɦɧɚɥɟɠɚɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
Ɍɟɤɫɬɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ

ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɟɦɿɬɟɧɬɚ ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ
©ɋɌɊȺɏɈȼȺɄɈɆɉȺɇȱə©ȱɇȽɈɋɋɌɊȺɏª
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɟɦɿɬɟɧɬɚ
ɆɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɟɦɿɬɟɧɬɚɦȾɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɜɭɥɇɚɛɟɪɟɠ
ȼȱȾɈɆɈɋɌȱɩɪɨɡɦɿɧɭɜɥɚɫɧɢɤɿɜɚɤɰɿɣɹɤɢɦɧɚɥɟɠɢɬɶɿɛɿɥɶɲɟɜɿɞɫɨɬɤɿɜɝɨɥɨɫɭɸɱɢɯɚɤɰɿɣ
ɄɨɞɡɚȯȾɊɉɈɍɞɥɹɸɪɢɞɢɱɧɢɯ
Ⱦɚɬɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
Ɋɨɡɦɿɪɱɚɫɬ Ɋɨɡɦɿɪɱɚɫɬ
Ⱦɚɬɚ
ɨɫɿɛɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜɚɛɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣ
ɟɦɿɬɟɧɬɚɨɫɨɛɨɸɳɨ
ɤɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚ ɤɢɚɤɰɿɨɧɟɪɚ
ɨɛɥɿɤɭ
ɉɨɜɧɟɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɸɪɢɞɢɱɧɨʀɨɫɨɛɢ ɧɢɣɤɨɞɡɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨɫɭɞɨɜɨɝɨ
ʋ
ɡɞɿɣɫɧɸɽɨɛɥɿɤɩɪɚɜɚ
ɞɨɡɦɿɧɢ ɭ ɩɿɫɥɹɡɦɿɧɢ
ɡɚ
ɜɥɚɫɧɢɤɚɩɚɤɟɬɚɚɤɰɿɣɚɛɨɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɚɛɨɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨɪɟɽɫɬɪɭɤɪɚʀɧɢɞɟ
ɡɩ
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿɧɚɚɤɰɿʀɜ
ɜɿɞɫɨɬɤɚɯɞɨ ɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯ
ɧɚɹɜ
©ɮɿɡɢɱɧɚɨɫɨɛɚª
ɨɮɿɰɿɣɧɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɿɧɨɡɟɦɧɢɣ
ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɭɬɧɨ
ɧɨɫɬɿ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɥɹ
ɚɛɨɚɤɰɿɨɧɟɪɨɦ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɝɨɤɚɩɿɬɚɥɭ
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯɨɫɿɛɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ
ȺɑȱɅɅȱɈɇ ɄɈɆȿɊɒȱȺɅ Ʌɿɦɿɬɟɞ Ʉɿɩɪ 

ɪ
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ɰɿɹɉɋɇɿɤɨɫɿɹ
ɊȱȼɈɅȱɇɈɏɈɅȾȱɇȽɁɅȱɆȱɌȿȾ Ʉɿɩɪ ɋɬɚ

ɪ



ɞɿɭȺȺɝɥɚɧɰɿɹɉɋɇɿɤɨɫɿɹ
Ɉɫɨɛɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɢɠɱɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ
ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɽ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶ

ɧɿɫɬɶɡɝɿɞɧɨɡɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ
ȽɨɥɨɜɚɉɪɚɜɥɿɧɧɹɈɫɚɞɱɢɣɈɥɟɤɫɚɧɞɪȼɚɫɢɥɶɨɜɢɱ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю)
емітента
1. Загальні відомості

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
07.07.2015 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства
«ПРІОКОМ» (Протокол засідання Наглядової ради №2/2015-к від 07.07.2015
року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- припинено повноваження члена правління Мележика Андрія Миколайовича (паспорт ЕО № 321235, 15.07.1997р., Южноукраїнським МВ У
МВС України в Миколаївській області) з 07.07.2015 року. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради №2/2015-к від 07.07.2015 року та заяви про звільнення за власним
бажанням. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета
акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці. Замість звільненої особи нікого не призначено.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із
законодавством.
2. Голова правління О.В. Міколюк 07.07.2015 р.

1. Повне найменування емітента:

товариство «ПРІОКОМ»

Приватне акціонерне

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929
3. Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька,
буд.17 літ.Д
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898, 044 4289898
5. Електронна поштова адреса емітента: julia_matata@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ru/about/
investor
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна складу посадових осіб емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»
ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
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1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 63
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: т/ф.(044)207-14-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@sichbank.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації: www.sichbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про
утворення, припинення його філій, представництв

№126, 8 липня 2015 р.

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
2. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БАНК СІЧ» прийнято рішення №540 від 03.07.2015 року про створення:
1. Жовківського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» у місті Львові з розташуванням за адресою: 79019,
м. Львів, вул. Жовківська, 16.
2. Старосамбірського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» у місті Старий Самбір з розташуванням за адресою:
82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Листопадова, 24.
3. Стрийського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАНК СІЧ» у місті Стрий з розташуванням за адресою: 82400, Львівська
обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141.
4. Франківського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» у місті Львові з розташуванням за адресою: 79026,
м. Львів, вул. Лазаренка, 1.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містяться у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з
законодавством.
Голова Правління ПАТ «БАНК СІЧ» 	В.В.Шульга

новини
НКЦПФР підбила підсумки семінару щодо
боротьби з шахрайством на ринку капіталу

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку) завершила семінар «Ефективна
боротьба з шахрайством на ринку капіталу», який
відбувся 30 червня – 2 липня 2015 року. Захід було
організовано в рамках співробітництва Комісії з
Міністерством закордонних справ Польщі та
Управлінням з фінансового нагляду Польщі.
Ігор Назарчук, Член НКЦПФР, що курує в Комісії напрямок протидії маніпулюванню на фондовому ринку
та використання інсайдерської інформації, зазначив:
«Семінар дав можливість обговорити з польськими
фахівцями більшість проблемних питань щодо боротьби з зловживаннями на ринку цінних паперів. Я
впевнений, що інформація, яка розглядалася під час
заходу, матиме практичне застосування в процесі
щоденної роботи. Такі зустрічі, безумовно, цінні тим,
що вони дають можливість спілкування з закордонними колегами, оцінки їх практичної діяльності та
методологічного забезпечення».
Під час заходу учасниками було проаналізовано
типи
маніпулювання,
інсайдерську
торгівлю,
механізм розкриття інформації та нормативноправову базу. Також детально розглянуто правові та
технічні рішення стосовно боротьби зі зловживаннями на ринку, зокрема, можливі сигнали про правопорушення, діяльність інвесторів, повноваження регулятора
та
здійснення
адміністративних
та
кримінальних проваджень у цьому напрямку.
«Сподіваємось, що вивчений на семінарі досвід
польського регулятора у сфері боротьби з шахрайством допоможе удосконалити напрацювання
вітчизняного регулятора», – резюмував пан Назарчук.

Рынок акций Украины в понедельник
продолжил «топтаться» на месте

Украинский рынок акций в понедельник продолжал буксовать на месте в условиях летнего затишья:
индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,02% до 1015,25 пункта, индекс ПФТС – на 0,58%, до
348,31 пункта.
Объем торгов на УБ составил 9,1 млн грн, в том
числе акциями – 8,8 млн грн.
Торговый оборот на ПФТС составил 0,95 млн грн,
в том числе акциями – 0,76 млн грн.

Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась
на 0,82% - до 122,071 млрд грн.
Среди индексных акций УБ больше всех подешевели бумаги «Укрнафты» (-1,34%), Авдеевского коксохимзавода (-1,05%) и «Центрэнерго» (-0,45%).
Наиболее выросли в цене акции «Азовстали»
(+1,26%), Крюковского вагоностроительного завода
(+0,89%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,45%).
Тройку лидеров снижения на ПФТС составили акции Стахановского вагоностроительного завода
(-5,88%), Укрсоцбанка (-2,78%) и «Укрнафты»
(-2,73%).
Больше всех подорожали бумаги Ясиновского коксохимзавода (+3,05%), Харцызского трубного завода (+2,19%) и Алчевского меткомбината (+1,5%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine
в понедельник снизился на 0,77% - до 318,48 пункта
при объеме торгов 0,9 млн злотых (5 млн грн).
В «индексной корзине» подешевели акции KSG
Agro (-3,23%), «Астарты» (-2,97%) и агрохолдинга
ИМК (-2,54%) и подорожали: «Агротона» (+2,69%) и
«Кернела» (+1,06%).

Рынок акций Украины во вторник утром
продолжал находиться в состоянии штиля

Украинский рынок акций во вторник утром сохранял безынициативное движение в боковике: индекс
«Украинской биржи» (УБ) к 11:15 кв просел на 0,1% до 1014,28 пункта, индекс ПФТС повысился на
0,11% - до 348,71 пункта.
Среди индексных акций УБ утром торговались
только бумаги «Укрнафты» (-1,26%) и «Центрэнерго» (+0,13%).
В индексе ПФТС с позитивной динамикой лидировали бумаги концерна «Стирол» (+4,63%), Райффайзен Банка Аваль (+2,58%) и «Азовстали»
(+1,26%).
Худшая динамика зафиксирована по бумагам
Стахановского вагоностроительного завода (-5,66%),
«ДТЭК Днипроэнерго» (-1,42%) и Северного ГОКа
(-1,21%).

Китайские компании
уходят с рынка акций США

Китайские компании в этом году покидали рынок
акций США, чтобы воспользоваться преимуществами бурного роста фондового рынка КНР. Однако пе9
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реход к падению фондовых индексов материкового
Китая и приостановка эмиссионных процессов в
стране могут спутать их планы, пишет Financial
Times.
По данным Dealogic, в июне были заключены
сделки на $22,6 млрд, в результате которых 15 китайских компаний, ранее зарегистрированных на
биржах США, ушли с открытого рынка. Эта сумма
почти вдвое выше стоимости всех предыдущих случаев делистинга китайских предприятий в США.
Китайская соцсеть Momo, которая провела IPO в
США в декабре, получила предложение о покупке за
$1,9 млрд от консорциума инвесторов, который возглавляет ее гендиректор и соучредитель.
Qihoo 360, занимающаяся вопросами обеспечения безопасности в интернете, стала крупнейшей
китайской компанией, ушедшей с биржи. Гендиректор и председатель совета директоров в июне возглавили группу инвесторов, выкупивших ее за $9
млрд.
Аналитики и представители банков утверждают,
что китайцы рассчитывали на повторный листинг на
фондовых биржах КНР, где за последние 12 месяцев
стоимость бумаг высокотехнологичных компаний
резко увеличилась. Однако с 12 июня индекс
Shenzhen Composite, в котором велика доля представителей именно этой отрасли, потерял треть своей стоимости.
Одним из шагов по защите рынка акций, который
предпринял китайский регулятор, стала приостановка всех IPO.
Делистинг в США - дело сравнительно простое,
управиться с ним можно за три месяца, тогда как вывод компании на китайскую фондовую биржу может
быть сложным, длительным и малопредсказуемым
процессом, отмечают аналитики.

ЕЦБ в июне сохранил темпы выкупа
активов выше плановых 60 млрд евро
перед сезоном отпусков

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в июне
2015 года провел более масштабные покупки активов в рамках программы количественного смягчения
(QE), чем плановые 60 млрд евро в месяц, чтобы
подготовиться к сокращению ликвидности на рынках
в период отпусков - в июле и августе.
Как говорится в обнародованном 6 июля сообщении ЕЦБ, в течение четвертого месяца действия QE
Европейский Центробанк выкупил активы на общую
сумму 63,2 млрд евро после покупки бумаг на 63,1
млрд евро в мае.
В том числе ЕЦБ приобрел государственные облигации и бумаги наднациональных эмитентов на
сумму 51,4 млрд евро, ипотечные бонды на 10,2
млрд евро и ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS), - на 1,59 млрд евро.
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Средний срок обращения госбумаг и облигаций
наднациональных эмитентов, находившихся в собственности Европейского ЦБ на конец июня, составил 8 лет.
Программа QE в еврозоне стартовала 9 марта и
будет продолжаться как минимум до конца сентября
2016 года или дольше - до тех пор, пока руководители ЕЦБ не будут уверены в восстановлении инфляции до целевых 2% годовых. При этом на прошлой
неделе ЕЦБ расширил список доступных для приобретения активов, включив в него долговые обязательства некоторых компаний с госгарантиями.
Согласно сообщению ЕЦБ, в прошлом месяце
Центробанк направил 11,97 млрд евро на выкуп германских бондов - это максимальная сумма для стран
региона. Наименьшая сумма была потрачена на
приобретение гособлигаций Эстонии - 5 млн евро.
Объем выкупа французских госбумаг составил
9,43 млрд евро, итальянских - 8,16 млрд евро, испанских - 5,92 млрд евро, нидерландских - 2,66 млрд
евро, португальских - 1,16 млрд евро.

Цены на нефть во вторник росли, Brent
поднялась до $57,12 за баррель

Котировки нефти эталонных марок увеличиваются во вторник после сильного падения накануне.
Участники рынка полагают, что Иран не успеет достичь окончательной договоренности относительно
ядерной программы с «шестеркой» международных
посредников (пять постоянных членов СБ ООН и
Германия) до установленного срока, сообщило
агентство Bloomberg.
Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:35 МСК выросли в
цене на $0,58 (1,03%) - до $57,12 за баррель. По
итогам торгов в понедельник их стоимость упала на
$3,78 (6,27%) - до $56,54 за баррель, что стало минимальным показателем с 8 апреля.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на
электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи
(NYMEX) утром во вторник повысились на $0,44
(0,84%) - до $52,97 за баррель. К закрытию предыдущей сессии стоимость контрактов рухнула на $4,4
(7,73%) - до $52,53 за баррель. Это падение стало
рекордным с 4 февраля текущего года.
Заявления госсекретаря США Джона Керри об
иранских переговорах сдерживают оптимизм участников рынка. Он признал, что достигнут реальный
прогресс, и стороны как никогда близки к соглашению по иранскому атому.
«Вместе с тем я хочу, чтобы все было ясно. По некоторым сложным вопросам мы еще не достигли
того, чего хотели бы», - отметил Дж.Керри.
Иран рассчитывает на то, что сможет увеличить
экспорт нефти вдвое в течение шести месяцев пос
ле снятия международных санкций.
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Однако аналитики таких банков, как Goldman
Sachs Group Inc., Bank of America Corp. и Societe
Generale SA, полагают, что стране предстоит долгий путь до того, как она сможет сделать это. По их
оценке, Ирану потребуется до двенадцати месяцев для повышения добычи нефти на 500 тыс.
баррелей в сутки, что необходимо для удвоения
экспорта.
«Мы приближаемся к завершению сделки с Ираном, - отмечает главный инвестиционный директор
Ayers Alliance Securities Джонатан Баррат. - Разговоры о переизбытке поставок нефти возвращаются.
Поэтому прогноз на ближайшее время для нефти «медвежий».

Курс евро к доллару США во вторник
снижался второй день подряд

Курс евро к доллару США снижался во вторник
второй день подряд в ожидании саммита стран еврозоны, на котором состоится обсуждение ситуации
в Греции, сообщило агентство Bloomberg.
Отказ Греции от дальнейших мер жесткой экономии повышает риски выхода страны из валютного блока и ставит под сомнение его целостность, отмечают эксперты. В результате участники
рынка отдают предпочтение более безопасным
активам.
Евро утром во вторник торгуется в районе $1,1037
по сравнению с $1,1056 по итогам предыдущих торгов, за которые единая европейская валюта подешевела на 0,5%.
Стоимость доллара в 9:10 МСК составляла 122,65
иены против 122,57 иены по итогам прошлой торговой сессии, евро находится около 135,37 иены по
сравнению со 135,52 иены в понедельник.
«Очевидно, что по-прежнему есть множество рисков. Но если посмотреть на евро, похоже, что он
более стабилен, чем все думали», - заявил рыночный аналитик IG Ltd. Стэн Шаму.

Несмотря на то, что на долю Греции приходится
менее 2% ВВП еврозоны, выход страны из валютного блока создаст прецедент, который может поставить под вопрос целостность еврозоны.

Объем промпроизводства в Германии в
мае не изменился, ожидался рост на 0,1%

Объем промышленного производства в Германии
в мае не изменился по сравнению с предыдущим
месяцем, свидетельствуют данные министерства
экономики и технологий страны.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в
среднем ожидали увеличения на 0,1%.
Промпроизводство выросло на 2,1% относительно мая прошлого года при ожидавшемся экспертами
повышении на 2,6%.
Согласно пересмотренным данным, в апреле промпроизводство в ФРГ выросло на 0,6% относительно
предыдущего месяца и на 1,1% относительно апреля
2014 года. Ранее сообщалось о повышении этих показателей соответственно на 0,9% и на 1,4%.
Объем производства в обрабатывающей промышленности ФРГ в мае вырос на 0,4% относительно
предшествующего месяца, выпуск капитальных товаров увеличился также на 0,4% и потребительских
товаров - на 1,3%.
В то же время выработка электроэнергии упала
на 3,1%, объемы строительства - на 0,5%.
Бундесбанк 5 июня улучшил прогноз роста экономики ФРГ в 2015-2016 годы на фоне падения безработицы до рекордно низкого уровня и увеличения
потребления внутри страны. Германский ЦБ ожидает подъема ВВП в текущем году на 1,7%, в следующем году - на 1,8%. Декабрьские оценки составляли
соответственно 1% и 1,6%.
При подготовке раздела «Новости» использованы материалы веб-сайта НКЦБФР,
ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СьогоднІ в номерІ опублІкованІ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

АТЗТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПРАТ
ПАТ
ПАТ
ПРАТ

АГРО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»
АРТЕМБУДСЕРВІС
БАНК СІЧ
ЗАКАРПАТГАЗ
ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЯЖИРКОМБІНАТ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»
КРЕМЕНЧУКГАЗ
ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ
ПРИДНІПРОВСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
ПРІОКОМ
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГОССТРАХ»
УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК
ФІНАНС БАНК
ФК СОКРАТ

6
7
6
8
5
7
5
6
7
4
8
6
8
5
5
8

11

Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

№126, 8 липня 2015 р.

Державне
підприємство
"Інформаційно-видавничий центр
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
"Відомості Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку"
Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний): (044) 5864394
Передплатний індекс:

96370

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

			
		
Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
		
ПІБ
		
Індекс
Адреса
		
Телефон
e-mail
					
					
Отримувач платежу
					
ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
		
		
Установа банку
					
ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ 		
						
					
На 2015 рік по місяцях
1
2
3
4
5
6
					

26007285080900
Поточний рахунок

34602064
Код ЄДРПОУ

351005
МФО банку

7

8

9

10

11

12

					

У разі передплати
через редакцію
Ціна на 1 місяць:
100,00 грн
Ціна на рік:
1200,00 грн
Мінімальний термін
передплати — 3 місяці
тел. (044) 3383710
(067) 9006948
Відомості
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку

Передплатний індекс: 96370
Офіційне видання
Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
Періодичність виходу:
щоденно
Реєстраційне свідоцтво:
КВ №192059005 ПР
від 08.08.2012 р.,
видане Міністерством
юстиції України

12

					
					
					

Прізвище, ім’я та по-батькові
адреса

					
Вид платежу
					
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
					
на
місяців
				
Всього
					
					
Отримувач платежу
					
ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
		
		
Установа банку
					
ПАТ «УкрСиббанк», м.Київ 		
						
					
На 2015 рік по місяцях
					
1
2
3
4
5
6
7

Сума

26007285080900
Поточний рахунок

34602064
Код ЄДРПОУ

351005
МФО банку

8

9

10

11

12

					
					
					
					

адреса

					
					
					
				

Вид платежу
Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
на
місяців
Всього

Засновник:
Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку
(рішення Комісії від
07.06.2012 року №820)
Видавець:
Державне підприємство
“Інформаційно-видавничий центр
“Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку”
Видається:
з грудня 2006 р.
Генеральний директор
Сергій Громов
Головний редактор
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
email: Kolomiets@vidomostissmsc.com.ua

Прізвище, ім’я та по-батькові

Прийом оголошень —
email:
emitent@vidomostissmsc.com.ua
за тел./факс (багатоканальний):
(044) 5864394
Адреса для листування:
01133, м. Київ, а/с 185.
Адреса редакції:
02660, м. Київ, вул. Попудренка, 52,
7й поверх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua
Тираж: 1 000
Замовлення № 15121
Ціна договірна.
Матеріали, відмічені символом ,
публікуються на правах реклами

Сума

Надруковано в друкарні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Адреса: м. Київ,
вул. Горького, буд. 112, к. 40
У разі передруку посилання
на “Відомості Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку” обов’язкове.
Відповідальність за достовірність
інформації та реклами несуть
відповідальні особи емітентів
(профучасників), автори та
рекламодавці.
Матеріали друкуються мовою
оригіналу.
Редакція може не поділяти погляди
авторів статей.
Підписано до друку
07.07.2015 р.

