
№94 (2098) 21.05.2015 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
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

16.04.2015  м. Київ  № 541

Про внесення змін до рішен-
ня Національної комісії з цін-
них паперів та фондового 
ринку від 11 листопада 2014 
року № 1511 «Щодо запобі-
гання порушенням прав ін-
весторів та уникнення ризи-
ків професійних учасників» 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
06.05.2015 за № 502/26947

Відповідно до статей 2, 3, пункту 4 частини першої та 
пункту 18 частини другої статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України «Про тимчасові заходи на період прове-
дення антитерористичної операції», у зв’язку із соціально-
політичною ситуацією, що склалась у Донецькій та Лу-
ганській областях, що призводить до виникнення загрози 
заволодіння сторонніми особами документами та май-
ном учасників фондового ринку, з метою забезпечення 
захисту прав інвесторів і запобігання та уникнення ризи-
ків у діяльності професійних учасників фондового ринку 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Внести до пункту 1 рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада 
2014 року № 1511 «Щодо запобігання порушенням прав 
інвесторів та уникнення ризиків професійних учасників», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 
2014 року за № 1534/26311, такі зміни:

1) абзац перший після слів «на території проведення 
антитерористичної операції» доповнити словами «у на-
селених пунктах, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в по-
вному обсязі свої повноваження»;

2) в абзаці другому підпункту 2 після слів «на території 
проведення антитерористичної операції» доповнити 
словами «у населених пунктах, на території яких органи 
державної влади тимчасово не здійснюють або здійсню-
ють не в повному обсязі свої повноваження»;

3) доповнити пункт після підпункту 4 новими підпунк-
тами 5 — 7 такого змісту:

«5) у разі вчинення ДУ дій щодо тимчасової зміни міс-
цезнаходження ДУ після передання відповідно до під-
пункту 4 цього пункту баз даних депозитарного обліку до 
Центрального депозитарію така ДУ протягом 5 робочих 
днів з дати зміни місцезнаходження письмово повідом-
ляє про це Національну комісію з цінних паперів та фон-
дового ринку та Центральний депозитарій (із зазначен-
ням нового місцезнаходження, контактних даних та 
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графіка роботи), протягом 15 робочих днів з дати виник-
нення таких змін надає до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку копію договору (крім випад-
ку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде пе-
ревищувати 30 календарних днів, про що зазначається у 
відповідному повідомленні), що підтверджує право тим-
часового користування приміщенням, яке повинно відпо-
відати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установле-
ним для цього виду діяльності, та копію публікації про ці 
зміни в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Після цього ДУ має право звернутися до Центрально-
го депозитарію щодо повернення у порядку, встановле-
ному Центральним депозитарієм, переданих нею баз 
даних депозитарного обліку ДУ. Передача баз даних де-
позитарного обліку ДУ здійснюється Центральним депо-
зитарієм після отримання від Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку повідомлення щодо 
отримання нею документів, що підтверджують тимчасо-
ву зміну місцезнаходження ДУ, та від ДУ — нової анкети 
рахунку у цінних паперах. 

Відновлення проведення облікових операцій за рахун-
ком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місцезна-
ходження, та за рахунками у цінних паперах власників, які 
відкриті у ДУ, здійснюється з наступного робочого дня піс-
ля отримання ДУ від Центрального депозитарію у поряд-
ку, встановленому цим підпунктом, баз даних депозитар-
ного обліку ДУ, про що Центральний депозитарій не 
пізніше наступного робочого дня після їх передання пові-
домляє Національну комісію з цінних паперів та фондово-
го ринку, депозитарні установи та Розрахунковий центр;

6) у разі вчинення ДУ дій щодо тимчасової зміни міс-
цезнаходження ДУ, але непередання відповідно до під-
пункту 4 цього пункту баз даних депозитарного обліку до 
Центрального депозитарію, така ДУ протягом 5 робочих 
днів з дати зміни місцезнаходження письмово повідо-
мляє про це Національну комісію з цінних паперів та 
фондового ринку та Центральний депозитарій (із зазна-
ченням нового місцезнаходження, контактних даних та 
графіка роботи), протягом 15 робочих днів з дати виник-
нення таких змін надає до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку копію договору (крім випад-
ку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде пе-
ревищувати 30 календарних днів, про що зазначається у 
відповідному повідомленні), що підтверджує право тим-
часового користування приміщенням, яке повинно відпо-
відати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установле-
ним для цього виду діяльності, та копію публікації про ці 
зміни в офіційному друкованому виданні Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

Після цього ДУ має право звернутися до Центрально-
го депозитарію щодо відновлення проведення облікових 
операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що тимчасово 
змінила місцезнаходження. Відновлення проведення об-
лікових операцій за рахунком в цінних паперах ДУ, що 
тимчасово змінила місцезнаходження, здійснюється 
Центральним депозитарієм після отримання від Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку по-
відомлення щодо отримання нею документів, що під-
тверджують тимчасову зміну місцезнаходження ДУ, 
звірки з Центральним депозитарієм консолідованого ба-

лансу ДУ з даними її рахунку у цінних паперах в Цен-
тральному депозитарії та отримання від ДУ — нової ан-
кети рахунку у цінних паперах. У разі виявлення 
розбіжностей між даними консолідованого балансу ДУ 
та даними її рахунку у цінних паперах Центральний де-
позитарій не відновляє виконання депозитарних опера-
цій за рахунком ДУ до усунення розбіжностей.

Відновлення проведення облікових операцій за рахун-
ком в цінних паперах ДУ, що тимчасово змінила місце-
знаходження, та за рахунками у цінних паперах власни-
ків, які відкриті у ДУ, здійснюється з наступного робочого 
дня після отримання ДУ від Центрального депозитарію 
повідомлення про позитивні результати звірки консолідо-
ваного балансу ДУ з даними її рахунку у цінних паперах в 
Центральному депозитарії. Центральний депозитарій не 
пізніше наступного робочого дня повідомляє Національ-
ну комісію з цінних паперів та фондового ринку, депози-
тарні установи та Розрахунковий центр про відновлення 
проведення облікових операцій за рахунком в цінних па-
перах ДУ, що тимчасово змінила місцезнаходження;

7) ДУ, яка не вчинила дії щодо тимчасової зміни міс-
цезнаходження, у разі прийняття її уповноваженим орга-
ном рішення про припинення провадження депозитарної 
діяльності депозитарної установи або припинення як 
юридичної особи до дати подання органу ліцензування 
заяви про анулювання ліцензії на провадження профе-
сійної діяльності на фондовому ринку — депозитарної 
діяльності депозитарної установи (далі — Ліцензія) або у 
разі прийняття органом ліцензування рішення про ану-
лювання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії 
за відповідною заявою ліцензіата, зобов'язана здійснити 
необхідні дії щодо завершення провадження депозитар-
ної діяльності відповідно до Положення про припинення 
депозитарною установою провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку — депозитарної діяльнос-
ті, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 08 квітня 2014 року 
№ 431, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 квітня 2014 року за № 459/25236 (зі змінами) (далі — 
Положення), з урахуванням такого:

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення 
про припинення провадження депозитарної діяльності 
депозитарної установи або припинення як юридичної 
особи дата прийняття цього рішення є датою припинен-
ня діяльності;

у разі прийняття органом ліцензування рішення про 
анулювання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцен-
зії за відповідною заявою ліцензіата, дата набрання чин-
ності цим рішенням є датою припинення діяльності;

дата початку припинення діяльності і дата припинення 
діяльність є однією датою, у зв’язку з чим ДУ не здійсню-
ють дії, передбачені Положенням на строк від дати по-
чатку припинення діяльності до дати припинення діяль-
ності, крім надання повідомлень передбаченим 
Положенням особам щодо завершення професійної ді-
яльності із зазначенням реквізитів депозитарної установи-
правонаступника або уповноваженого на зберігання;

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення 
про припинення провадження депозитарної діяльності де-
позитарної установи або припинення як юридичної особи, 
або прийняття органом ліцензування рішення про анулю-
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вання ДУ Ліцензії, крім випадку анулювання Ліцензії за від-
повідною заявою ліцензіата, та обрання Центрального де-
позитарію уповноваженим на зберігання, якщо бази даних 
ДУ були передані на зберігання до Центрального депози-
тарію відповідно до цього рішення, ДУ передає до уповно-
важеного на зберігання документи, визначені Положен-
ням, крім баз даних, архівів баз даних, консолідованого 
балансу, облікових реєстрів, переліків власників цінних па-
перів, які не закрили рахунки в цінних паперах (далі — Пе-
реліки), та виписок про стан рахунків депонентів;

у разі прийняття уповноваженим органом ДУ рішення 
про припинення провадження депозитарної діяльності 
депозитарної установи або припинення як юридичної 
особи та обрання депозитарної установи — правонаступ-
ника, якщо бази даних ДУ були передані на зберігання до 
Центрального депозитарію відповідно до цього рішення, 
ДУ передає до депозитарної установи — правонаступни-
ка документи, визначені Положенням, крім баз даних, ар-
хівів баз даних, консолідованого балансу, облікових реє-
стрів, Переліків та виписок про стан рахунків депонентів. 
Центральний депозитарій передає депозитарній установі-
правонаступнику копію баз даних, переданих Централь-
ному депозитарію відповідно до цього рішення;».

У зв’язку з цим підпункт 5 вважати відповідно підпунк-
том 8. 

2. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити подання цього 
рішення на державну реєстрацію до Міністерства юсти-
ції України.

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

4. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії Д. Тарабакіна.

Голова Комісії  Т.Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» травня 2015  м. Київ  № 683

Про видачу ліцензій на про-
вадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку-
діяльності з торгівлі цінними 
паперами ПАТ «ВЕКТОР 
БАНК» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 39037656)

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на видачу ліцензій на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 (із змі-
нами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 854/23386, Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИ-

СТВУ «ВЕКТОР БАНК» (01033, м. Київ, вулиця Тарасів-
ська, будинок 9; ідентифікаційний код юридичної особи 
39037656) ліцензії на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами, а саме брокерської діяльності, дилерської 
діяльності, андеррайтингу. 

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідних ліцензій 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» травня 2015  м. Київ  № 684

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяль-
ності на фондовому ринку-
діяльності з торгівлі цінними 
паперами ТОВ «СУМСЬКИЙ 
ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» (іденти-
фікаційний код юридичної 
особи 37052871)

За підсумками розгляду документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на видачу ліцензій на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 (із змі-
нами) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013 за № 854/23386, Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 
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ВИРІШИЛА:
1. Видати з 22.05.2015 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУМСЬКИЙ ФОНДОВИЙ ЦЕНТР» 
(40011, Сумська обл., місто Суми, вулиця Супруна, буди-
нок 26; ідентифікаційний код юридичної особи 37052871) 
ліцензію на провадження професійної діяльності на фон-
довому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами, 
а саме брокерської діяльності. 

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідної ліцензії 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» травня 2015  м. Київ  № 685 

Щодо зупинення дії ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «СЛАВІЯ-ІНВЕСТ», 
ідентифікаційний код юри-
дичної особи 35893313

Відповідно до пункту 4 розділу IІ Порядку зупинення дії 
та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі — Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі — Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Зупинити дію ліцензій на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме: брокерської діяльності серії 
АЕ № 263135 від 12.06.2013; дилерської діяльності серії 
АЕ № 263136 від 12.06.2013, діяльності з управління цін-
ними паперами серії АВ № 533958 від 20.05.2010 видані 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СЛАВІЯ-ІНВЕСТ» (місцезнаходження: 01010, м. Київ, 
вулиця Московська, будинок 24, квартира 47, ідентифіка-
ційний код юридичної особи 35893313), на підставі під-
пункту 1 пункту 4 розділу ІІ Порядку, у зв’язку з неспла-
тою фінансової санкції, що була застосована до нього 
при провадженні цього виду професійної діяльності, про-
тягом 3 місяців з дати винесення постанови про накла-
дення санкції від 06.11.2014 №646-ЦА-УП-Т.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечи-
ти опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» травня 2015р.  м. Київ  №686

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «АЛЬТ КАПІТАЛ», 
ідентифікаційний код юри-
дичної особи 38321064

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (зі змінами) (далі — Порядок), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — Ко-
місія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку — діяльності з торгів-
лі цінними паперами, а саме, брокерської діяльності 
серії АЕ № 263118 від 05.06.2013, дилерської діяль-
ності серії АЕ № 263119 від 05.06.2013 видані ТОВА-
РИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«АЛЬТ КАПІТАЛ» (04655, м. Київ, вулиця Глибочиць-
ка, будинок 72, офіс 320/1, ідентифікаційний код юри-
дичної особи 38321064), відповідно до підпункту 1 
пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви про 
анулювання ліцензій.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) протягом п’яти робочих днів забезпечити 
оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) протягом п’яти робочих днів забезпечи-
ти опублікування цього рішення в офіційному друковано-
му виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

«19» травня 2015  м. Київ  № 687

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку — депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної уста-
нови ПАТ «Український Біз-
нес Банк»

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензії на окремі види професій-
ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 816 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 01.06.2013 за № 862/23394 (зі змінами) (далі — По-
рядок), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку — депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної діяльності депозитарної уста-
нови серії АЕ № 286504 від 08.10.2013, видану ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКИЙ 
БІЗНЕС БАНК» (83001, м. Донецьк, вул. Артема, 125; код 
за ЄДРПОУ 19388768), на підставі підпункту 3 пункту 1 
розділу IV Порядку та згідно з постановою Правління На-
ціонального банку України від 23.04.2015 № 265 «Про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ 
БІЗНЕС БАНК».

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) протягом 5 робочих днів з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) протягом 5 робочих днів з дати прийнят-
тя цього рішення забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

Голова Комісії Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» травня 2015 р.  м. Київ  №688

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — 
діяльності з управління 
активами інституційних ін-
весторів (діяльності з управ-
ління активами) ТОВ «КУА 
«СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СВАРОГ ЕС-
СЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
відповідно до Ліцензійних умов провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів) — діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), затвер-
джених рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, за-
реєстрованих в Міністерстві юстиції України від 12 ве-
ресня 2013 року за № 1576/24108, 

Національна комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Видати з 03.06.2015 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «СВАРОГ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (01901, м. 
Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Д, ідентифікаційний 
код юридичної особи 33499232) ліцензію на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку — діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів (ді-
яльності з управління активами) у зв’язку із закінченням 
02.06.2015 строку дії попередньо виданої ліцензії серії 
АВ №533981.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» травня 2015 р.  м. Київ  №689

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — 
діяльності з управління 
активами інституційних ін-
весторів (діяльності з управ-
ління активами) ПрАТ «КУА 
«СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СЛАВУТИЧ-
ІНВЕСТ» до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку відповідно 
до Ліцензійних умов провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльності з управління активами), затверджених рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрова-
них в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 
року за № 1576/24108, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Видати з 11.06.2015 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНО-
МУ ТОВАРИСТВУ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ» (69000, м. Запоріжжя, бульвар 
Центральний, будинок 21, ідентифікаційний код юридич-
ної особи 23848885) ліцензію на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку — діяльності з управ-
ління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) у зв’язку із закінченням 10.06.2015 
строку дії попередньо виданої ліцензії серії АВ 
№534038.

2. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» травня 2015 р.  м. Київ  №690

Про переоформлення ліцензії 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому рин-
ку — діяльності з управління 
активами інституційних інвес-
торів (діяльності з управління 
активами) ТОВ «КУА «ФІНАН-
СОВИЙ АКТИВ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНАНСОВИЙ 
АКТИВ» до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на переоформлення ліцензії на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку у зв'язку 
зі зміною місцезнаходження професійного учасника, від-
повідно до Ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — 
діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління активами), затверджених рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 липня 2013 року № 1281, зареє-
строваних в Міністерстві юстиції України від 12 вересня 
2013 року за № 1576/24108, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:

1.Переоформити ліцензію, видану ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 35253259) серії АЕ 
№263139 від 21.06.2013 на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку — діяльності з управління 
активами інституційних інвесторів (діяльності з управлін-
ня активами), у зв’язку зі зміною місцезнаходження, а 
саме: 03062, місто Київ, вулиця Естонська, будинок 120 
на 01135, м. Київ, вулиця В’ячеслава Чорновола, буди-
нок 41, офіс 201.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АЕ №263139 від 
21.06.2013, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ФІНАНСОВИЙ АКТИВ» на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку — діяльності з управлін-
ня активами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами), у зв`язку з її переоформленням.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
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змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«19» травня 2015 р.  м. Київ  №691

Про переоформлення ліцен-
зії на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку — діяльності з управ-
ління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з 
управління активами) 
ТОВ «КУА «ЕДК»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ДЕ-
ВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ» до Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на переоформлення ліцензії 
на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку у зв'язку зі зміною місцезнаходження професійно-
го учасника, відповідно до Ліцензійних умов проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) — діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління актива-
ми), затверджених рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23 липня 2013 року 
№ 1281, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
від 12 вересня 2013 року за № 1576/24108, 
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі — Комісія)
ВИРІШИЛА:

1.Переоформити ліцензію, видану ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ 
КЕПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32983807) серії АД №075826 від 12.09.2012 на прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку — 
діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління активами), у зв’язку зі зміною 
місцезнаходження, а саме: 04070, місто Київ, вулиця 
Григорія Сковороди, будинок 21/16 на 01001, м. Київ, ву-
лиця Велика Житомирська, будинок 24 Б, офіс 1.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АД №075826 від 
12.09.2012, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ» на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку — діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами), у зв`язку з її переоформленням.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (Заїка А.Л.) забезпечити оприлюднення цього рі-
шення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(Збаражська О.Є.) забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

5. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів 
(Симоненко О.М.) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

19.05.2015  м. Київ  №695

Щодо усунення порушень за-
конодавства про цінні папери 
та внесення змін до рішення 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
від 24.02.2015 № 198

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», керуючись стат-
тею 108 Цивільного кодексу України, на підставі листів 
ТОВ «Дніпропетровська реалізаційна база хлібопродук-
тів» від 23.03.2015 № 05-01 (вх. № 2112-з від 30.03.2015), 
ТОВ «ВП БІКОН» від 05.05.2015 № 1/1/05-2015 
(вх. № 3148-з від 06.05.2015), ТОВ НІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС» 
від 05.05.2015 № 10/2-425 (вх. № 3147-з від 06.05.2015), 
ТОВ «ГК «МІНЕРАЛ» від 30.04.2015 № 490/01-Юр 
(вх. № 3165-з від 07.05.2015) та ТДВ «ДЗПТ» від 
07.05.2015 № 01/128 (вх. № 3265-з від 12.05.2015)
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі-Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до рішення Комісії «Щодо усунення пору-
шень законодавства на ринку цінних паперів та зупинен-
ня внесення змін до системи депозитарного обліку» від 
24.02.2015 № 198 (зі змінами) такі зміни: додаток 1 до 
рішення викласти у редакції що додається.

2. Зобов’язати ТОВ «Дніпропетровська реалізаційна 
база хлібопродуктів» (ЄДРПОУ — 00953852) правонас-
тупника ВАТ «Мрія» (ЄДРПОУ — 00953852) у строк до 
«15» жовтня 2015 року усунути порушення вимог пункту 
3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354 (зі змінами) (далі — Поряд-
ку), а саме: подати до Комісії документи для скасування 
реєстрації випуску акцій та протягом одного робочого 
дня після отримання розпорядження уповноваженої осо-
би Комісії про скасування реєстрації випуску акцій та 
анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
письмово повідомити Комісію про усунення порушення. 

3. Зобов’язати ТОВ «ВП БІКОН» (ЄДРПОУ — 04944726) 
правонаступника ЗАТ ПІДПРИЄМСТВО «БІКОН» 
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(ЄДРПОУ — 04944726) у строк до «24» липня 2015 року 
усунути порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку, а 
саме: подати до Комісії документи для скасування реє-
страції випуску акцій та протягом одного робочого дня 
після отримання розпорядження уповноваженої особи 
Комісії про скасування реєстрації випуску акцій та ану-
лювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій пись-
мово повідомити Комісію про усунення порушення.

4. Зобов’язати ТДВ «ДЗПТ» (ЄДРПОУ — 00377532) 
правонаступника АТЗТ «Дніпродзержинський завод 
продтоварів» (ЄДРПОУ — 00377532) у строк до «24»  лип-
ня 2015 року усунути порушення вимог пункту 3 розділу 
ІІІ Порядку, а саме: подати до Комісії документи для ска-
сування реєстрації випуску акцій та протягом одного ро-
бочого дня після отримання розпорядження уповноваже-
ної особи Комісії про скасування реєстрації випуску акцій 
та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
письмово повідомити Комісію про усунення порушення. 

5. Зобов’язати ТОВ НІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ — 
13605779) правонаступника ВАТ НІЦ «ЗТЗ-СЕРВІС» (код 
ЄДРПОУ — 13605779) у строк до «24» липня 2015 року 
усунути порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку, а 
саме: подати до Комісії документи для скасування реє-
страції випуску акцій та протягом одного робочого дня 
після отримання розпорядження уповноваженої особи 
Комісії про скасування реєстрації випуску акцій та ану-

лювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій пись-
мово повідомити Комісію про усунення порушення.

6. Зобов’язати ТОВ «Гірничодобувна компанія «МІНЕ-
РАЛ» (код ЄДРПОУ — 00191253) правонаступника 
ЗАТ  «Гірничодобувна компанія «МІНЕРАЛ» (код 
ЄДРПОУ  — 00191253) у строк до «15» жовтня 2015 року 
усунути порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку, а 
саме: подати до Комісії документи для скасування реє-
страції випуску акцій та протягом одного робочого дня 
після отримання розпорядження уповноваженої особи 
Комісії про скасування реєстрації випуску акцій та ану-
лювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій пись-
мово повідомити Комісію про усунення порушення.

7. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлен-
ня у встановленому порядку копії цього рішення товари-
ствам зазначеним у пунктах 2-6 цього рішення та 
Дніпровському територіальному управлінню Комісії. 

8. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій 
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Дніпровське територіальне управління Комісії.

10. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
Додаток 1 до Рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку
«24» лютого 2015 року № 198 в редакції Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
«19» травня 2015 року №695

Перелік Товариств, в діях яких виявлено порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 

(пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473).
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва Товариства Назва акціонерного товариства 
правонаступником якого є Товариство

1 00903179 ТЗДВ «Межівське районне виробниче 
підприємство «АГРОТЕХСЕРВІС»

ВАТ «МЕЖІВСЬКЕ РВП «АГРОТЕХСЕРВІС»

2 05461390 ТОВ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ 
АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД»

ВАТ «ВАРЗ»

3 02969248 ТДВ «ЗАВОД МЕТИЗ» АТЗТ «ЗАВОД МЕТИЗ»
4 13447493 Приватне науково-виробниче підприємство 

«ПОЛІМЕР-АКАЦІЯ»
ВАТ «Новомосковський механічний завод» 
(ЄДРПОУ 14311867)

5 01234929  ТДВ «Криворізький завод «Універсал» ВАТ Криворізький завод «Універсал «
6 19311814 ТОВ «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКА «ТАВРІЯ» ВАТ «ТАВРІЯ»
7 00953680 ТДВ «П’ятихатський елеватор» ВАТ «П’ятихатський елеватор»
8 00903096 ТОВ «Саксаганська агропромтехніка» ВАТ САКСАГАНСЬКА АПТ
9 31824780 ТОВ «СЛАВГОРОД-АГРО» ЗАТ «СЛАВГОРОД-АГРО»
10 21899967 ТОВ «СОФІЇВСЬКЕ АТП» ВАТ «СОФІЇВСЬКЕ АТП»
11 32433495 ТОВ «ТЕХНОМАШ» ЗАТ З ІІ «ТЕХНОМАШ»
12 20302418 Приватний вищий навчальний заклад 

«Західнодонбаський інститут економіки і 
управління»

Західнодонбаський приватний інститут 
економіки і управління (у формі ЗАТ)

13 32702169 ТОВ «ЧОРМЕТМЕХАНІЗАЦІЯ» ЗАТ «НДП «ЧОРМЕТМЕХАНІЗАЦІЯ»
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

14 32495347 ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД»

ЗАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ПРОКАТНИЙ 
ЗАВОД»

15 32082901  ТОВ «ДПС» ЗАТ «Дніпровські промислові системи»
16 24615114 ТОВ «ПРОМІК.» ВАТ «ПРОМІК»
17 24238290 ТОВ «Південтрансбудкомплект» ЗАТ «Південтрансбудкомплект»
18 21926842 ТОВ «ПРОМСНАБ-СІГМА» ЗАТ «ПРОМСНАБ-СІГМА»
19 21915809 ТОВ «ЕЛЕКТРОСТРОЙ» ЗАТ «ЕЛЕКТРОСТРОЙ»
20 35133356 ТОВ «БУДІНВЕСТ-КАПІТАЛ»  ЗАТ «Будінвест-центр» (ЄДРПОУ 33401134)
21 21852090 «ЕНЕРГОІМПЕКС»  ЗАТ «Енергоімпекс» (ЄДРПОУ 21852090)
22 34560674 ТОВ ІІ «НЗ-ІНВЕСТ» ВАТ «Дніпроагросервіс» (ЄДРПОУ 04812841)
23 23021022 ТОВ «Юридична компанія «ЛІГА» ЗАТ «ПАВЛОГРАДНЕФТЕСНАБ»
24 23936916 ТОВ «УКРПЛАСТКОМПОЗИТ» ЗАТ «УКРПЛАСТКОМПОЗИТ»
25 19094475 ТОВ «ЗАВОД «ТИТАН-ДНІПРО» ЗАТ ЗАВОД «ТИТАН»
26 20267455 ТОВ «СІЛІКАТЧИК» ЗАТ»СІЛІКАТЧИК»
27 01412845 ТОВ «ДЗКЗМ «ДНІПРОКРАН» ВАТ «ДДЗЗМ»
28 04691644 ТОВ «ДНІПРОВСЬКПРОМБУД.» ВАТ «ДНІПРОТРАНСБУД»
29 05510740 ТОВ «СПЕЦМОНТАЖБУД ПЛЮС» ВАТ «СПЕЦМОНТАЖБУД»
30 00308809 ТДВ «Швейно-торгівельна фірма «Дніпро» ЗАТ Швейно-торгівельна фірма «Дніпро»
31 13419120 ТДВ «ДНІПРОТОРГОБЛАДНАННЯ» ВАТ «ДНІПРОТОРГОБЛАДНАННЯ»
32 14287554 ТОВ «АЛЮР СЕВЕН» ВАТ «ДНІПРОТОРГРІЧТРАНС»
33 04836801 ТОВ «АКОТРАНС» ВАТ «ДНІПРОБУДВАЖМАШ»
34 00204777 КТ «Запорізький автогенний завод» ВАТ «Запорізький автогенний завод «
35 23851605 ТОВ «ОПТІМУМ-Д» ЗАТ «РЕММОНТАЖСЕРВІС»
36 22157937 ТОВ «ПРОМЕЛЕКТРОСЕРВІС 2011» ЗАТ «ПРОМЕЛЕКТРОСЕРВІС»
37 00492227  ТДВ «ЗАПОРІЖСОРТНАСІННЄОВОЧ» ВАТ «ЗАПОРІЖСОРТНАСІННЄОВОЧ»
38 20502985 ТОВ «ГОРОЖАНИН-К» ЗАТ «ГОРОЖАНИН»
39 22149352 ТОВ «КОМПАНІЯ РАДІО КРОК» ЗАТ «КОМПАНІЯ РАДІО КРОК»
40 22159497 ТОВ ЗАТ «ДНІПРОСПЕЦБУД» ЗАТ «ДНІПРОСПЕЦБУД»
41 33272898 ТОВ «КАРБІД ПЛЮС» ЗАТ «КАРБІД ПЛЮС»
42 21871845 ТДВ «ІНТЕР-МЕТИЗ» АТЗТ «ІНТЕР-МЕТИЗ»
43 00904055 КТ «ТОВ РОЗСЕРВІС ВАТ «АГРОПРОМСЕРВІС»
44 00904090 ТДВ «ПОЛОГПОСТАЧ» ВАТ «ПОЛОГПОСТАЧ»
45 00951652 КТ «Желєв С.С. і Компанія» Мелітопольського 

елеватора»
ВАТ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

46 05488779 ВК «МЕЛ. «АГРОС» ПАТ «МЕЛ. «АГРОС»
47 22153371 ТОВ «ДІНА МЕЛАГРО» Закрите акціонерне товариство «ДІНА»
48 24909614 ТОВ «ПАРМА-Р» ЗАТ «ПАРМА»
49 32227582 ТОВ «ЗЗАК» ЗАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ 

КОНСТРУКЦІЙ»
50 23288618 ТОВ «ФІРМА «АНТІЯ» ВАТ «ФІРМА «АНТІЯ»
51 13621376 ТОВ «НАДІЯ» ЗАТ «НАДІЯ»
52 36065188 ТОВ «МЕТАЛЛУРГСТРОЙ» ВАТ «МЕТАЛЛУРГСТРОЙ»
53 30651296 ПП «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» ЗАТ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
54 20502962 ТОВ «АЗОВ-ГРАНД» ЗАТ «АЗОВ-ГРАНД»
55 23286223 ТОВ «ЮР-КРЕДО» ЗАТ «ЮР-КРЕДО»
56 20484112 ТОВ «ВІГАН» ЗАТ «ВІГАН»
57 00903920 ПП «ВЄДРУССИ» ВАТ «Запорізьке підприємство матеріально-

технічного постачання «Колос»
58 30530756 ТОВ «ТЕХМАШЕКСПОРТ» ЗАТ «Регіон-ГАЗ» (ЄДРПОУ 23290503)
59 37745158 ТОВ «АГОРА-К» ВАТ «УКМОНТАЖХІМЗАХИСТ» (ЄДРПОУ 

01414873)60 37620243 ТОВ «ТЕЛИС» 
61 37620217 ТОВ «КОНУС-РЕАЛ» 
62 37620238 ТОВ «ДЕЛЬТАКОМ» 
63 37620196 ТОВ «ПАРТНЕР»
64 37627359 ТОВ «ГЕЛІОСПЛЮС» 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 19.05.2015 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 України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змі-
нами), відповідно до документів, наданих Закритим ак-
ціонерним товариством «Концерн «Віадук» (03040, 
м. Київ, Проспект 40-річчя Жовтня, 96, код за ЄДРПОУ: 
22941298) на скасування реєстрації випуску акцій 
ЗАТ  «Концерн «Віадук» у зв’язку з перетворенням в 
ТОВ  «Концерн «Віадук», скасовано реєстрацію випуску 
акцій ЗАТ «Концерн «Віадук». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ЗАТ «Концерн «Віадук» від 01 липня 
2002 року №219/10/1/2002, видане Управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві 
та Київській області, анульовано — розпорядження 
№ 36-КФ-С-А від 19 травня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, що діє 

згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 24.10.2013р. № 2484, на підставі 
п.п. 1 п. 1 рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.07.2013р. №1283 «Про деле-
гування повноважень територіальним органам Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку», за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2013р. 
за № 1390/23922, та пунктів 2-3 розділу І «Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій», затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013р. № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013р. за № 822/23354, 
скасовано реєстрацію випуску акцій Відкритого акціо-
нерного товариства «Бориславський експеримен-
тальний ливарно-механічний завод» (82300, Львів-
ська область, місто Борислав, провулок Губицький, 1, 
код ЄДРПОУ: 00136863) у зв’язку з перетворенням акці-
онерного товариства. Дублікат свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «Бо-
риславський експериментальний ливарно-механічний 
завод» № 157/13/1/99 (дата реєстрації випуску: 
24.05.1999  р.), виданий 12.05.2015 року Західним тери-
торіальним управлінням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано — розпоря-
дження № 14-ЗХ-1-С-А від 19 травня 2015 року.

20.05.2015 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.

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
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

2. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК СІЧ» прийнято рішення №519 від 18.05.2015 року про створення:
- Куренівського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «БАНК СІЧ» у місті Києві з розташуванням за адресою: м. Київ, пров. 
Балтійський, 20;

- Деснянського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БАНК СІЧ» у місті Києві з розташуванням за адресою: м. Київ, 
вул.  Братиславська, 52.

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

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

Голова Правління
ПАТ «БАНК СІЧ»  В.В.Шульга

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НЕО ВІТА»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕО ВІТА»  
(далі — АТ)

Позачергові загальні збори акціонерів АТ відбудуться 25 червня 
2015 року о 10:00 годині за адресою: Україна, м. Київ, 01021, Клов-
ський узвіз 9/2, офіс 71.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі в загальних зборах, 
відбудеться у день проведення загальних зборів з 09.30 до 9.50 за 
адресою: Україна,  м. Київ, 01021, Кловський узвіз 9/2, офіс 71.

Для реєстрації необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а 
представникам акціонерів додатково — доручення (довіреність) на право 
участі у зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах: 22 червня 2015 р.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), що готу-
ються до загальних зборів та проектом рішення здійснюється за міс-
цезнаходженням товариства: Україна,  м. Київ, 01021, Кловський 
узвіз  9/2, офіс 71, тел. 502-89-34, за письмовою заявою, кожного робо-
чого дня з 09-00 до 18-00 год., а також в день проведення зборів у 
місці їх проведення. 

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами — Генеральний директор Ю.Л. Валь-
чук.

Перелік питань, що виносяться на голосування (ПОРЯДОК 
ДЕННИЙ ЗБОРІВ):

1. Про обрання Голови та Секретаря зборів АТ;
2. Про обрання Лічильної комісії АТ;
3. Про дострокове погашення облігацій серій АD і AE емітованих АТ;
4. Про дострокове погашення облігацій серій АF і АG емітованих АТ;
5. Про дострокове погашення облігацій серій АH і АI емітованих АТ;
Генеральний директор  Ю.Л. Вальчук
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТАГАНЧА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Таганча» 

2. Код за ЄДРПОУ: 33062540
3. Місцезнаходження: 09724 Киъвська обл., с. Іванівка вул. Залізнич-

на, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: 045-61-34-327 045-61-34-327
5. Електронна поштова адреса: l.donec@sodru.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 33062540.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Згідно Рішення єдиного акціонера ПрАТ «Таганча» від 18.05.2015 р. 

в складі посадових осіб товариства відбулися наступні зміни:
Посадова особа Стефан Фраппа, яка займала посаду Член Наглядо-

вої ради, звільнена з 20.05.2015 року. Причина звільнення — в зв’язку з 
необхідністю зайняття іншої посади.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала 
на посаді: 10 місяців.

Посадова особа Зайченко Вячеслав Вячеславович, яка займала по-
саду Член Наглядової ради, звільнена з 20.05.2015 року. Причина звіль-
нення — в зв’язку з необхідністю зайняття іншої посади. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента 
у розмірі 0 грн. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 
10  місяців

Посадова особа Гуйван Олексій Михайлович, призначена на посаду 
Голова Наглядової ради з 20.05.2015 року. Призначення посадової осо-
би виконано у зв'язку з необхідністю обрання Голови Наглядової ради. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом 
акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Керівник відді-
лу ЗЕД ПАТ «Миронівський хлібопродукт»; Генеральний директор ТОВ 
«АПК Співдружність Україна», Директор ПрАТ «Таганча». Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Посадова особа Роберт Барт Сванкузен, призначена на посаду Член 
Наглядової ради з 20.05.2015 року. Призначення посадової особи вико-
нано у зв'язку зі звільненням членів Наглядової ради. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у роз-
мірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала 
особа протягом останніх п'яти років: Комерційний директор ТОВ ТД «Спів-
дружність»; Директор по закупівлях компанії «ПРОДО»; Директор по 
торгівлі зерном компанії «Союз Трейдинг/ОЗК»; Директор по торгівлі 
зерновими культурами на міжнародних ринках «Sodrugestvo Group 
S.A.». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Посадова особа Сергій Чуркін, призначена на посаду Член Наглядо-
вої ради з 20.05.2015 року. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, на 
який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п'яти років: Фінансовий директор УК «Співдружність»; Фі-
нансовий директор Борець Інтернейшнл; Фінансовий директор 
«Sodrugestvo Group S.A.». Розмір пакета акцій емітента, які належать 
цій особі: 0 акцій. 

Посадова особа Фещук Інна Андріївна, призначена на посаду Реві-
зор акціонерного товариства з 20.05.2015 року. Призначення посадової 
особи виконано у зв'язку з необхідністю обрання ревізора відповідно до 
Статуту товариства. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Строк, на який при-
значено особу: 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх 
п'яти років: начальник планово-економічного відділу, спеціаліст з розви-
тку ТОВ «АПК «Співдружність Україна». Розмір пакета акцій емітента, 
які належать цій особі: 0 акцій.

Посадові особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не мають. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспорт-
них даних.

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

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

2. Директор  Чумак Максим Вікторович

ПОВІДОМЛЕННЯ
про дематеріалізацію простих іменних акцій 

ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

ВАТ «Тернопільобленерго» ( код ЄДРПОУ 00130725, місцезнаходжен-
ня 46010, м. Тернопіль, вул.. Енергетична 2) повідомляє про переведення 
випуску простих іменних акцій ВАТ «Тернопільобленерго» документарної 
форми існування у бездокументарну форму існування (протокол від 
20.05.2015 року.)
Реквізити емітента:
Повне найменування Відкрите акціонерне товариство 

«Тернопільобленерго»
Скорочене найменування ВАТ «Тернопільобленерго»
Код за ЄДРПОУ 00130725
Місцезнаходження 46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2
Адреса для поштових 
повідомлень

46010, м. Тернопіль, вул. Енергетична, 2

Телефон, факс Телефон: (0352) 25-77-76, 
факс:(0352) 52-15-03

Перелік посадових осіб, які 
мають право діяти від імені 
емітента без доручення

В.о. голови правління ВАТ «Тернопіль-
обленерго» — Юхимець Ігор Юрійович

Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування, 
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію:
Вид і тип цінних паперів Акції прості іменні
Дані свідоцтва про реєстрацію 
випуску:
- дата реєстрації
- реєстраційний номер випуску
- орган, що видав свідоцтво

05 жовтня 1998 року
124/19/1/98
Тернопільське територіальне управління 
Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку

Міжнародний ідентифікацій-
ний номер цінних паперів

UA1900061003

Номінальна вартість акції 
даного випуску

0,25 (нуль гривень двадцять п’ять 
копійок)

Кількість акцій даного випуску 61 088 160 (шістдесят один мільйон 
вісімдесят вісім тисяч сто шістдесят) шт.

Загальна номінальна вартість 
акцій даного випуску

15 272 40,00 (п»ятнадцять мільйонів 
двісті сімдесят дві тисячі сорок гривень 
00 копійок)

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, 
щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію
Повне найменування Публічне акціонерне товариство 

«Національний депозитарій України»
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8
Реквізити депозитарної установи, у якій емітент буде відкривати 
рахунки в цінних паперах власникам акцій
Повне найменування Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю «Розрахунково-клірінго-
консалтингова компанія «АВС -Реєстр»

Код за ЄДРПОУ 23590607
Місцезнаходження 46008, м. Тернопіль, 

вул. Шашкевича, буд. 3
Телефони контактної особи (0352) 25-67-43
Дані ліцензії на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку — депози-
тарної діяльності, а саме 
депозитарної діяльності 
зберігача цінних паперів:
- серія та номер ліцензії
- дата видачі ліцензії
- строк дії ліцензії
- орган, що видав ліцензію

АЕ № 263468
01.10.2013 р. рішення № 2105, 
12.10.2013 р.- необмежений
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

До уваги акціонерів!
Відповідно до чинного законодавства України, кожному власнику імен-

них цінних паперів ВАТ «Тернопільобленерго» необхідно укласти договір 
про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним (власником 
цінних паперів) депозитарною установою.

Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в без 
документарній формі є обліковий запис на рахунку в цінних паперах влас-
ника в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наяв-
ності на певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах. 

Правління ВАТ «Тернопільобленерго»
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Шановний акціонер!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО 
ТИПУ «АГРО» 

(код ЄДРПОУ 16459456, місцезнаходження: 01135, м. Київ, вул. Золото-
устівська, 44/22, кв. 71) (надалі Товариство) повідомляє, що позачергові 
Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства закритого типу «АГРО» 
відбудуться 06 липня 2015 року об 11 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, 
вул. Іллінська, 8, БЦ «Іллінський», 10 під’їзд, (6 поверх).

Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі у Загаль-
них зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 30 хв. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — 12 жовтня 2013 р.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря Загальних зборів 

акціонерів Товариства та затвердження регламенту Загальних зборів акці-
онерів.

2. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за на-
слідками розгляду цього звіту. 

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за результатами діяльності Товари-
ства у 2014 році, прийняття рішення за наслідками розгляду цього звіту. 

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку та покриття збитків Товариства за результата-

ми фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році.
6. Схвалення правочинів укладених Товариством.

7. Схвалення рішень прийнятих Виконавчим органом Товариства. 
8. Припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
9. Обрання Голови та членів Правління Товариства.
10. Визначення типу акціонерного товариства та зміна найменування 

Товариства.
11. Внесення змін до Статуту та затвердження нової редакції Статуту 

Товариства.
12. Проведення державної реєстрації Статуту. 
13. Про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокумен-

тарній формі. 
Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує 

особу (паспорт), представникам акціонерів — паспорт та довіреність, 
оформлену згідно вимог чинного законодавства. 

Акціонерам Товариства надається можливість, до дати проведення За-
гальних зборів ознайомитися з документами, що стосуються питань поряд-
ку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного за адре-
сою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, БЦ «Іллінський», 10 під’їзд, (6 поверх) у 
робочі дні та робочий час (з 9:00 до 17:00). Відповідальна посадова особа 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління 
Товариства Біда Дмитро Анатолійович. В день проведення Загальних збо-
рів, ознайомлення з документами відбувається в місці проведення Загаль-
них зборів.

Для отримання додаткової інформації стосовно скликання та проведен-
ня Загальних зборів звертатись за тел.: 068-467-76-73.

Голова Правління
АТЗТ «АГРО»  Біда Д.А. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДIВI БАНК»

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 «ДIВI БАНК»
2. Код за ЄДРПОУ: 37572263
3. Місцезнаходження: 04070, мiсто Київ, вул. Iгорiвська/Набережно-

Хрещатицька,13/5 (лiт.А)
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 393 73 20, (044) 393 73 27
5. Електронна поштова адреса: bank@dvbank.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.dvbank.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: ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол № 21 вiд 15.05.2015р.) 

прийнято рiшення про припинення повноважень виконуючої обов'язки Голо-
ви Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК» Гульман Вiкторiї Анатолiївни (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) з 18.05.2015 року. Пiдстава — рiшення 
Спостережної ради. Часткою в статутному капiталi ПАТ «ДIВI БАНК» не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обов'язки Голови Правлiння виконувала з 20.01.2015р. по 15.05.2015р. Тим-
часове виконання обов’язкiв Голови Правлiння покладено на Заступника 
Голови Правлiння Горбачевського Сергiя Олександровича (згода на роз-
криття паспортних даних не надана) на перiод погодження його кандидатури 
на посаду Голови Правлiння Нацiональним банком України.

Спостережною радою ПАТ «ДIВI БАНК» (протокол №21 вiд 
15.05.2015р.) прийнято рiшення про призначення виконуючим обов'язки 
Голови Правлiння Горбачевського Сергiя Олександровича (згода на роз-
криття паспортних даних не надана), Заступника Голови Правлiння, з 
18.05.2015р. на строк до дати надання письмової згоди Нацiонального 
банку України щодо погодження кандидатури Горбачевського Сергiя 
Олександровича на посаду Голови Правлiння. Зазначенiй особi нале-
жить 50150000 простих iменних акцiй Банку, що складає 8,5% загальної 
кiлькостi голосуючих акцiй. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти 
рокiв: Заступник Голови Правлiння ПАТ «ДIВI БАНК», заступник началь-
ника казначейства ПАТ «Iнтеграл-банк», заступник начальника казначей-
ства — начальник вiддiлу мiжнародного дилiнгу ПАТ «Iнтеграл-банк», 
начальник вiддiлу мiжнародного дилiнгу казначейства АКБ «Iнтеграл-
банк» (в подальшому ПАТ «Iнтеграл-банк»).

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

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

Заступник Голови Правління — 
Начальник Юридичного управління
ПАТ «ДІВІ БАНК»  І.І. Долуда

«20» травня 2015р.

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу ІІ)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПЕРЕРОБКА»

2. Код за ЄДРПОУ: 24162799
3. Місцезнаходження: 87400, Донецька область, Першотравневий 

район, смт. Мангуш, вул. Леніна, буд. 32 
4. Міжміський код, телефон та факс: (0297) 23138, 23038
5. Електронна поштова адреса: agropererobka@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: agropererobka.pat.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішення про обрання Голови Ревізійної комісії прийнято на засіданні Реві-

зійної комісії, яке відбулося 18.05.2015року (Протокол № 1). Гапєєву Віру Ва-
силівну (не надала згоди на розкриття її паспортних даних) обрано на посаду 
Голови Ревізійної комісії 18.05.2015 року. У склад Ревізійної комісії Гапєєву  В.В. 
обрано рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства «АГРОПЕРЕРОБКА», які відбулися 21.04.2015року. Посадова осо-
ба володiє пакетом акцій емітента у кількості 3000 штук на суму 750 грн, що 
складає 1,3223% у статутному капіталі емітента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу — 4 роки 
(період повноважень Ревізійної комісії згідно Статуту). Перелік попередніх по-
сад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: майстер.

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

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

Голова Правління _________ 
(підпис)

Ю.К. Півоваров
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.05.2015р. (дата)
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Річна інформація емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 

міжміський код та телефон емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство 
«Науково-дослiдний i проектно-конструкторський iнститут атомного та 
енергетичного насособудування», 00220477, 40003, м Суми, 2-га 
Залiзнична, 2 (0542) 25-13-71.

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.04.2014.

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну 
інформацію: vniiaen.sumy.ua.

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудито-
ра — фізичної особи-підприємця), якою проведений аудит фінансової звіт-
ності: Приватне пiдприємство аудиторська фiрма «Альфа-Аудит», 
31312205

5. Інформація про загальні збори: загальні збори в 2013 році не прово-
дились, оскільки наглядова рада Товариства не затвердила дату їх прове-
дення та порядок денний.

6. Інформація про дивіденди:
За результатами 
звітнього періоду

За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

за 
простими 
акціями

за привіле-
йованими 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 21450.000 0.000

Нарахування 
дивідендів на одну 
акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 21450.000 0.000

Дата складання 
переліку осіб, які 
мають право на 
отримання дивіден-
дів
Дата виплати 
дивідендів

20.06.2013

Опис За пiдсумками роботи у 2012 р. Товариство отримало 
чистого прибутку 143 тис. грн. i повинно спрямувати 
на виплату дивiдендiв державi 15% чистого прибутку 
(на державну частку акцiй — 30% вiд 50%. Пiдстава  — 
постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2013  р. 
№214). Ця сума складає 21450 грн. Дивiденди на 
державну частку акцiй в сумi 21450 грн. сплаченi 
20.06.2013 р. За пiдсумками роботи у 2013 р. Товари-
ство отримало чистого прибутку 194 тис. грн. i пови-
нно спрямувати на виплату дивiдендiв державi 15% 
чистого прибутку (на державну частку акцiй — 30% 
вiд 50%. Пiдстава — постанова Кабiнету Мiнiстрiв 
України вiд 29.01.2014 р. №33). Ця сума складає 
29100 грн. Дивiденди на державну частку акцiй в сумi 
29100 грн. будуть сплаченi до 01.07.2014 р.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 33101 33593
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23843 23932
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4464 4773
Сумарна дебіторська заборгованість 696 856
Грошові кошти та їх еквіваленти 43 2
Власний капітал 31351 31057
Статутний капітал 11234 11234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -954 -1133
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 1750 2536
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00432 0.00318
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн.)

0.00432 0.00318

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44935216 44935216
Цінні папери влас-
них випусків, вику-
плені протягом 
звітного періоду

загальна номінальна вартість 0 0
у відсотках від статутного 

капіталу
0 0

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

0 0

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ДОСЛIДНИЙ I ПРОЕКТНО-
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ IНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ»

Кредитні рейтинги, визначені або оновлені ТОВ «Кредит-Рейтинг» 
у квітні 2015 р.

Найменування Серія 
боргового 
інструмен-

ту

Дата 
визначення 
/оновлення 

Рейтинг/Прогноз

АСКО ДС, СК, ПрАТ - 14.04.2015 uaA-/Стабільний
БАСТМА, ТОВ МП, БФ С 07.04.2015 uaB-/Стабільний
БІОКОН, ТОВ , ХФК A 23.04.2015 uaBBB/Стабільний
Міханікі Україна, ПзІІ А 23.04.2015 uaCCC/Стабільний
ПРОФІН БАНК, ПАТ - 23.04.2015 Відкликано

Ріка, ТОВ ПБФ A-S 07.04.2015 uaCCC/Стабільний
УКРБІЗНЕСБАНК, ПАТ - 28.04.2015 Відкликано
Фінанси та Кредит, АТ, 
Банк 

- 02.04.2015 uaBB/Негативний

КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ, 
ПАТ 

- 07.04.2015 uaA-/Стабільний

КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ, 
ПАТ 

E, F 07.04.2015 uaA-/Стабільний

ЦФР, ТОВ , ФК A 10.04.2015 uaA/Стабільний
ЦФР, ТОВ , ФК B, C, D 10.04.2015 uaA/Стабільний

ТОВ «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ»

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 
РОЗВИТКУ»

Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та 
розвитку», яке знаходиться за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олек-
сія Терьохіна, 4, повідомляє про проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Український банк ре-
конструкції та розвитку», які скликаються на 08 червня 2015 року о 12:00 
за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, кабінет 001 (далі також — Збо-
ри) в порядку ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» у 
зв’язку з тим, що цього вимагають інтереси АТ (публ.) «Український банк 
реконструкції та розвитку»,

з наступним порядком денним:
1. Встановлення порядку проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».
2. Обрання секретаря позачергових загальних зборів акціонерів АТ 

(публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

3. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів 
АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку».

4. Вчинення значних правочинів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах — 02 червня 2015 року (станом на 24 годину 00 хв.).
З документами, що стосуються питань порядку денного, до проведення 

Зборів акціонери АТ (публ.) «Український банк реконструкції та розвитку» 
можуть ознайомитись за місцезнаходженням АТ (публ.) «Український банк 
реконструкції та розвитку» за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія 
Терьохіна, 4, к.206, в день проведення Зборів  — також у місці їх проведен-
ня за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохіна, 4, к. 001, відповідальна особа: 
начальник Юридичного управління АТ (публ.) «Український банк рекон-
струкції та розвитку» Рукавичка Валерія Юріївна, тел.: 044-454-27-00.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати з собою паспорт, пред-
ставникам акціонерів — паспорт та оформлену згідно чинного законодав-
ства України довіреність. Реєстрація акціонерів та їх представників для 
участі у Зборах — з 11 години 00 хв. до 11 години 50 хв.

Спостережна рада АТ (публ.) «Український банк реконструкції та 
розвитку»
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (код 
ЄДРПОУ: 02583780, місцезнаходження: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41) 
(далі –Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів 
Товариства відбудуться 30 червня 2015 року об 11.00 за адресою: м. Київ, 
вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Перелік питань, 
що виносяться на голосування (порядок денний):

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Порядок проведення позачергових За-
гальних зборів акціонерів.

3. Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закри-
того акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок 
України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення у Товариство з об-
меженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брю-
ховичі, вул. Курортна,8).

4. Про відчуження цілісного майнового комплексу ресторан «Уклин», 
розташованого за адресою: Закарпатська область, Свалявський район, 
с. Поляна, вулиця Духновича, 162.

5. Про продаж пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Сана-
торій «Рай-Оленівка», який належить Приватному акціонерному товари-
ству лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздо-
ровниця».

6. Про відчуження цілісного майнового комплексу Дочірнього підприєм-

ства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровни-
ця» шляхом безоплатної передачі в державну власність Міністерства обо-
рони України.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових Загальних зборах 
акціонерів 30 червня 2015 року о 10 годині 00 хвилин, закінчення о 10 годині 
50  хвилин за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, кімната 501.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів Товариства — на 24 годину 00 хви-
лин 24 червня 2015 року.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати документ, який посвід-
чує особу, а їх представникам — паспорт та довіреність, оформлену відпо-
відно до норм чинного законодавства України.

Акціонери можуть надавати пропозиції акціонерів щодо порядку денного 
позачергових Загальних зборів акціонерів Правлінню Товариства до 10 черв-
ня 2015 року у письмовому вигляді на адресу: а/с 34, м. Київ, 01019.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, стосовно питань по-
рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства за 
місцезнаходженням Товариства (Україна, м. Київ, вул. Шота Руставе-
лі, 39/41, каб. 501) з 08:30 год. до 16:00 год. у робочі дні, і в день проведен-
ня позачергових Загальних зборів — також у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за проведення ознайомлення акціонерів з матеріалами За-
гальних зборів: Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Субота 
Микола Васильович.

Довідки за телефоном: (044) 289-01-11.
Наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ 
ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СВИНЕЦЬ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне това-
риство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30615525
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.. Богдана Хмельницького, б.1,  

м. Костянтинівна, Донецька обл.. 85102.
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента: (06272) 2-30-14, 2-25-65
1.6. Електронна поштова адреса емітента: svinets@ukrpost.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.svinets.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента 
2. Текст повідомлення : Наглядовою радою ПрАТ «Свинець»(протокол 

№ 22 від 19.05.2015 р.) прийнято рішення про звільнення з займаної поса-
ди генерального директора Кудряшова Р.О. та обрання на посаду гене-
рального директора ПрАТ «Свинець» Бакіна А.В.

Звільнено з займаної посади посадову особу Генерального директора 
Кудряшова Романа Олександровича (згоду на розкриття паспортних даних 
посадова особа не надала) з 19.05.2015 р. Не володiє акцiями товариства. 
На посаді перебував з 27.11.2014 р. по 19.05.2015 р., непогашеної суди-
мості за корисливі чи посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення 
про звільнення — Наглядова рада, підстави: Заява, протокол засідання 
Наглядової ради ПрАТ «Свинець» № 22 від 19.05.2015 р.

Призначено на посаду генерального директора ПрАТ «Свинець» Бакіна 
Андрія Володимировича (згоду на розкриття паспортних даних посадова 
особа не надала) строком на три роки. Посади, які обіймала особа протя-
гом останніх п’яти років: генеральний директор, заступник генерального 
директора по економіці та фінансів. Не володiє акцiями товариства. Непо-
гашеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має. Орган, що при-
йняв рішення про призначення — Наглядова рада, підстави: Заява, про-
токол засідання Наглядової ради ПрАТ «Свинець» № 22 від 19.05.2015 р.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством:

Генеральний директор ПрАТ «Свинець»  Бакін А.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Го-
тель на Революційній»

Код за ЄДРПОУ: 33346587
Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, 23
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 386-47-57
Електронна поштова адреса емітента: ogolyk@cosmed.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: www.hotel-feodosia.prom.ua
Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента шляхом 

злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням ви-
щого органу емітента або суду

II. Текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення: 18.05.2015. Рішення про припинення емі-

тента шляхом перетворення прийняте Загальними зборами акціонерів 
ПрАТ «Готель на Революційній». 2. Причина прийняття такого рішення: мі-
німізація витрат підприємства, пов’язаних з обслуговуванням такої 
органiзацiйно-правової форми, як приватне акціонерне товариство. 3. Спо-
сіб припинення: Приватне акціонерне товариство «Готель на Революцій-
ній» припиняється шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відпо-
відальністю «Готель на Революційній». 4. Дата проведення загальних 
зборів, на яких розглядалось питання про припинення емітента шляхом 
перетворення: 18.05.2015р. 5. Результати голосування: «ЗА» — 184660 го-
лосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товари-
ства, «ПРОТИ» — 0 голосів, «УТРИМАЛОСЬ» — 0 голосів. 6. Повне на-
йменування юридичної особи правонаступника після перетворення: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель на Революційній».  

7. Порядок розподілу активів та зобов’язань: ПрАТ «Готель на Революційній» 
перетворюється у ТОВ «Готель на Революційній», яке є правонаступником 
всіх прав, в т.ч. майнових (активів) та обов’язків ПрАТ «Готель на Революцій-
ній». 8. Розмір статутного капіталу правонаступника: 3 693 200, 00 грн.  
9. Порядок та умови обміну акцій емітента, який припиняється на частки 
юридичної особи-правонаступника: обмін акцій ПрАТ «Готель на Револю-
ційній» на письмові зобов`язання про видачу часток в статутному капіталі 
ТОВ «Готель на Революційній» відбувається з 19.05.2015 до моменту про-
ведення установчих зборів ТОВ «Готель на Революційній», за місцезнахо-
дженням Товариства; обмін отриманих зобов`язань на частки у статутному 
капіталі Товариства-правонаступника відбувається після державної реє-
страції Товариства-правонаступника; акції ПрАТ «Готель на Революційній» 
конвертуються в частки Товариства-правонаступника; коефіцієнти конвер-
тації акцій ПрАТ «Готель на Революційній» на частки у статутному капіталі 
Товариства-правонаступника — 1:1; розподіл часток Товариства-
правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості 
акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПрАТ «Готель на Ре-
волюційній». Тобто, загальна номінальна вартість простих іменних акцій 
належних акціонеру, та відсоток у статутному капіталі ПрАТ «Готель на Ре-
волюційній» буде дорівнюватиме номінальній вартості частки учасника та 
відсотку у статутному капіталі ТОВ «Готель на Революційній».

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

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

Голова комісії з припинення Москалішина О.В.  (19.05.2015) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ НА РЕВОЛЮЦІЙНІЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Го-
тель на Революційній»

Код за ЄДРПОУ: 33346587
Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, проспект Московський, 23
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 386-47-57
Електронна поштова адреса емітента: ogolyk@cosmed.com.ua
Адреса сторінки мережі Інтернет: www.hotel-feodosia.prom.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
18 травня 2015 року позачерговими Загальними зборами акціонерів 

прийнято рішення про припинення Приватного акціонерного товариства 
«Готель на Революційній» (протокол № 17 вiд 18.05.2015р.) шляхом пере-
творення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Готель на Револю-
ційній». У зв’язку з цим, загальні збори акціонерів прийняли рішення про 
припинення повноважень Голови правління ПрАТ «Готель на Революцій-
ній» Москалішиної Ольги Володимирівни (посвідка: серія КИ номер 001098 

виданий 23.02.2012 р. ВГІРФО Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві) 
для обрання її Головою комісії з припинення ПрАТ «Готель на Революцій-
ній». Часткою в статутному капіталі товариства не володіє. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом яко-
го особа перебувала на посаді: з 10.02.2015 року.

Загальними зборами акціонерів 18 травня 2015 р. (протокол №17 від 
18.05.2015) прийнято рішення про призначення Москалішиної Ольги Воло-
димирівни (посвідка: серія КИ номер 001098 виданий 23.02.2012 р. ВГІРФО 
Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві) Головою комісії з припинення 
шляхом перетворення. Попереднє місце роботи — Голова правління 
ПрАТ  «Готель на Революційній. Часткою в статутному капіталі товариства 
не володіє. Обрана терміном до завершення проведення перетворення то-
вариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

Голова комісії з припинення Москалішина О.В.  (19.05.2015) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ НА РЕВОЛЮЦІЙНІЙ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ: 23697280 

3. Місцезнаходження: Україна, м. Київ, Солом’янський район,  
вул. Єреванська, 1, індекс 03087 

4. Міжміський код, телефон та факс: +38 (044) 594-11-36 
5. Електронна поштова адреса: ndudnyk@ukrgasbank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukrgasbank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, 

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 
ІІ. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
обліку 

(за 
наяв-
ності)

Дата повідомлення 
емітента особою, 
що здійснює облік 
права власності на 
акції в депозитарній 

системі або 
акціонером

Повне найменування юридичної 
особи — власника пакета акцій 

або зазначення «фізична особа»

Код за ЄДРПОУ — для юридичних осіб 
— резидентів або ідентифікаційний код 

з торговельного, судового або 
банківського реєстру країни, де 

офіційно зареєстрований іноземний 
суб’єкт господарської діяльності — для 

юридичних осіб — нерезидентів

Розмір частки 
акціонера до 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

Розмір частки 
акціонера 

після зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
1 18.05.2015 Держава в особi Мiнiстерства 

фiнансiв України
00013480 92.9998 94.6984

Зміст інформації:
В зв’язку з завершенням процедури збiльшення розмiру статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК» та депонуванням глобального сертифiкату акцiй АБ 
«УКРГАЗБАНК», повiдомляємо про збiльшення розмiру пакету акцiй власника iстотної участi АБ «УКРГАЗБАНК» — Держави в особi Мiнiстерства 
фiнансiв України, мiсцезнаходження: 01008, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2.
Розмiр частки Держави в особi Мiнiстерства фiнансiв України до змiни розмiру пакета акцiй становив 92,9998% статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК», 
розмiр частки пiсля змiни розмiру пакета акцiй становить 94,6984% статутного капiталу АБ «УКРГАЗБАНК».

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

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

Заступник Голови 
Правління

______________
(підпис) 

Василець Наталія Євгенівна

М. П. 19.05.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВОЛОДИМИРЕЦЬКА РАЙОННА ДРУКАРНЯ"

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
9 червня 2015 року о 12-00 год. 

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Вибори голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Переобрання голови комісії з припинення. 
Місце проведення загальних зборів: 34300, Рівненська обл., м. Воло-

димирець,  вул. Шкільна, 19, каб. № 1. Реєстрація учасників зборів: 9
червня 2015 р. з 11-00  до 11-45 год.  за місцем проведення зборів, згідно
з переліком акціонерів станом на 3 червня 2015 р. При реєстрації необ-
хідно мати документ, що посвідчує особу учасника зборів.

Відкриття зборів: 9 червня 2015 року о 12-00 годині.
Ознайомлення з матеріалами зборів - в  бухгалтерії  підприємства

(каб. №2) щоденно з 9-00  до 10-00 год. Відповідальна особа - головний
бухгалтер.

Контактний телефон: (03634) 2-42-46.

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦІЇ 

(багатоканальний):   

 (044) 5864394

Рынок акций Украины во вторник ускорил 
падение на предоставлении Кабмину права 

моратория на выплату внешних долгов
«Медведи» рынка акций Украины во вторник усилили 

продажи после предоставлении Верховной Радой пра-
вительству права остановить выплаты по внешним ком-
мерческим долгам государства: индекс «Украинской 
биржи» (УБ) упал на 1,44% — до 1030,43 пункта, индекс 
ПФТС — на 1,15%, до 357,88 пункта.

Объем торгов на УБ составил 13,7 млн грн, в том чис-
ле акциями — 13,4 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 118 млн грн, в том 
числе акциями — 0,63 млн грн. Капитализация ценных 
бумаг на бирже упала на 8,55% — до 120,619 млрд грн.

Среди индексных акций УБ наиболее упали в стоимо-
сти бумаги Енакиевского метзавода (-6,97%), Алчевского 
меткомбината (-6,67%) и «Мотор Сичи» (-2,2%).

Повысить капитализацию удалось только Крюковско-
му вагонзаводу (+2,81%) и «Укрнафте» (+1,09%).

НОВИНИ
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На ПФТС худшая динамика зафиксирована по бума-
гам Северного ГОКа (-7,29%), Авдеевского коксохимза-
вода (-4,95%) и Харцызского трубного завода (-3,85%).

Тройку лидеров роста составили акции концерна 
«Стирол» (+2,89%), «Укрнафты» (+1,5%) и Ясиновского 
коксохимзавода (+1,38%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник вырос на 1,04% — до 297,61 пункта при объеме 
торгов 4,27 млн злотых (26,5 млн грн).

В «индексной корзине» в росте лидировали акции 
«Овостара» (+3,59%), «Астарты» (+2,11%) и Coal Energy 
(+1,82%).

Снижением стоимости завершили сессию бумаги 
«Милкиленда» (-4,26%) и KSG Agro (-3,75%).

Как сообщила агентству «Интерфакс-Украина» эконо-
мист отдела инвестиционного консалтинга инвесткомпа-
нии «Альтана Капитал» Яна Лаврик, украинский фондо-
вый рынок снизился на фоне усиливающегося давления 
Министерства финансов на внешних кредиторов. 

«Верховная Рада поддержала предложенные Кабине-
том министров законы, позволяющие вводить морато-
рий на обслуживание внешнего коммерческого госдолга. 
Правительство тем самым рассчитывает, что подобный 
шаг будет стимулировать держателей украинских евроо-
блигаций пойти на уступки при согласовании плана ре-
структуризации задолженности», — сказала она.

Фондовые индексы Украины в среду утром 
отскочили вверх после падения днем ранее

Украинские биржевые индексы в среду утром демон-
стрируют умеренную положительную динамику в рамках 
коррекции после снижения днем ранее: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) к 11:05 кв повысился на 
0,07%  — до 1031,1 пункта, индекс ПФТС — на 0,37%, до 
359,2 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги 
Енакиевского метзавода (+2,74%), «Укрнафты» (+0,67%), 
Райффайзен Банка Аваль (-0,22%) и «Мотор Сичи» 
(-0,22%).

В индексе ПФТС дорожали «ДТЭК Захидэнерго» 
(+5,6%) и Северного ГОКа (+4%). 

Худшая динамика зафиксирована по акциям Харцыз-
ского трубного завода (-6,3%), Стахановского вагоно-
строительного завода (-2,88%) и концерна «Стирол» 
(-1,61%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» руково-
дитель направления по работе с VIP-клиентами инвест-
компании «Драгон Капитал» Вячеслав Орлюк, попытка 
днем ранее некоторых игроков вызвать панику и распро-
дажу активов не нашла отклика в среде инвесторов — 
торговая активность на фондовом рынке по-прежнему 
остается на низком уровне, внимание биржевых спеку-
лянтов сосредоточено на инструментах срочного рынка. 

По мнению В.Орлюка, большинство биржевых участ-
ников даже не рассматривает вопрос ликвидации самых 
ликвидных и фундаментально сильных позиций в порт-
фелях, а, напротив, наращивает часть из них. 

«В последние дни повышенным спросом пользуются 
акции «Укрнафты», на фоне растущих ожиданий выплаты 
компанией дивидендов по итогам прошлого года в связи с 
вступлением в силу поправок к закону об акционерных 

обществах и публикации «Укрнафтой» отличных финан-
совых результатов за 2014 год», — уточнил эксперт.

Процентные ставки ЕЦБ останутся низкими 
надолго — глава ЦБ Австрии

Вливания ликвидности Европейским центральным 
банком (ЕЦБ) в экономику еврозоны приносят первые 
плоды, но прогресс пока недостаточен для пересмотра 
текущего стимулирующего курса денежно-кредитной по-
литики, считает член совета управляющих ЕЦБ, глава 
Банка Австрии Эвальд Новотны.

«Нам определенно следует ожидать более длитель-
ного периода низких процентных ставок», — цитирует 
MarketWatch его выступление на ежегодном вручении 
премий Венской фондовой биржи.

По словам Э.Новотны, экономика США восстанавли-
вается хорошими темпами, но экономика еврозоны су-
щественно от нее отстает. Председатель австрийского 
ЦБ считает, что европейская экономика еще не готова к 
нормализации денежно-кредитной политики ЕЦБ.

Вместе с тем он уверен, что опасность дефляции в 
еврозоне уже прошла.

Член правления ЕЦБ Петер Прат также обращает 
внимание на недостаточность восстановления экономи-
ки в еврозоне. В интервью The Wall Street Journal он зая-
вил, что текущих темпов восстановления не хватит, что-
бы снизить уровень безработицы до менее чем 10%. 

П.Прат призывает правительства еврозоны ускорить 
реализацию экономических реформ, чтобы оживить ры-
нок труда. При этом времени у них не так много, несмо-
тря на идущий в еврозоне подъем. 

«Думаю, что реформы уже очень запоздали: после 
семи лет пессимистичные условия все больше укореня-
ются в ожиданиях, поэтому результаты нужны уже сей-
час», — говорит он.

Fitch понизило рейтинги крупнейших 
банков Европы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
во вторник снизило рейтинги более 20 крупнейших бан-
ков Европы после пересмотра вероятности получения 
ими государственной поддержки в случае кризиса, со-
общается в пресс-релизе агентства.

В частности, были снижены долгосрочные кредитные 
рейтинги Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, Banca 
Monte dei Paschi di Siena SpA и Bankia SA. Всего рейтин-
говые действия затронули, помимо двух крупнейших 
банков Германии, 5 финкомпаний из Испании и по 4 — 
из Италии, Португалии, Ирландии и Австрии.

«По мнению Fitch, ряд законодательных, регулятив-
ных и политических инициатив снизили вероятность по-
лучения государственной поддержки банками США, ЕС 
и Швейцарии», — говорится в заявлении агентства. 

Власти Британии и США оштрафуют 
5 банков на $5 млрд за манипулирование 

рынком Forex
Регуляторы Великобритании и США в среду собира-

ются оштрафовать пять из крупнейших банков мира — 
JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Barclays Plc, Royal 
Bank of Scotland (RBS) и UBS AG — более чем на $5  млрд 
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в связи с обвинениями в манипулировании валютным 
рынком, пишет MarketWatch со ссылкой на информиро-
ванные источники.

Таким образом, общий объем санкций, наложенных на 
ведущие банки мира, может достичь порядка $10 млрд. 

Как ожидается, четыре из этих пяти банков — JPMorgan, 
Citi, Barclays и RBS — признают себя виновными по уго-
ловным обвинениям в США. Поскольку Barclays придет-
ся урегулировать претензии большего числа американ-
ских и британских регуляторов, чем остальным банкам, 
его выплаты могут превысить $2 млрд. 

Однако UBS AG удалось избежать признания вины: 
министерство юстиции США предоставило банку частич-
ный иммунитет от уголовного преследования, поскольку 
именно он уведомил власти о нарушениях. 

Вместе с тем американский Минюст вынудил UBS 
признать вину в манипулировании межбанковскими 
ставками LIBOR. Для этого Минюст впервые в истории 
отменил сделку с банком об отказе от претензий, заклю-
ченную с UBS в 2012 году. 

UBS выплатит $203 млн Минюсту США и $342 млн 
Фед резерву в связи с нарушениями в отношении LIBOR. 
Банк не ожидает, что эти выплаты повлияют на финансо-
вые результаты за II квартал 2015 года, поскольку они бу-
дут полностью покрыты соответствующими резервами.

В ноябре 2014 года регуляторы Великобритании, США 
и Швейцарии оштрафовали группу из шести банков в об-
щей сложности на $4,3 млрд за махинации на рынке 
Forex. 

Греция не сможет выплатить МВФ 305 млн 
евро 5 июня — спикер парламента

Греция не сможет перечислить Международному ва-
лютному фонду (МВФ) очередной платеж по кредиту 
5  июня в размере 305 млн, если до того не договорится 
с кредиторами и не получит следующий транш помощи, 
заявил спикер греческого парламента Никос Филис в ин-
тервью местному телеканалу ANT1. 

«Наступает момент, когда переговоры выходят на 
первый план. Наступает момент истины, он грядет 
5 июня. Если к этому времени не будет соглашения (с 
кредиторами — ИФ), которое решит насущную проблему 
финансирования, они не получат никаких денег», — 
утверждает спикер.

Накануне министр труда Греции Панос Скурлетис вы-
разил похожую точку зрения в более сдержанной фор-
ме. «Если финансовое решение не будет найдено до 
5 июня, ситуация станет сложной», — сказал он.

В общей сложности Афины должны выплатить МВФ в 
июне около 1,5 млрд евро. При этом на прошлой неделе 
им удалось внести платеж на 750 млн евро своевремен-
но исключительно за счет использования резервной по-
зиции в МВФ, которую также надо восполнить в течение 
месяца (то есть примерно до 12 июня). 

В четверг премьер-министр Греции Алексис Ципрас 
на саммите лидеров ЕС представит план реструктуриза-
ции греческого госдолга, который будет увязан с восста-
новлением экономического роста страны, сообщает гре-
ческое издание Ta Nea. 

Член Еврокомиссии по вопросам экономики Пьер Мо-
сковиси в среду отметил «реальный прогресс на пере-

говорах по Греции» за последние три недели и заявил, 
что соглашение может быть достигнуто уже в ближай-
шие недели. Вместе с тем он добавил, что переговоры 
следует ускорить, поскольку остается еще целый ряд не-
решенных важных вопросов, включая проблематику 
пенсий и рынка труда Греции. 

В среду Европейский центральный банк (ЕЦБ) снова 
обсудит условия предоставления экстренной финансо-
вой помощи греческим банкам: члены совета управляю-
щих встретятся во Франкфурте, чтобы понять, нужно ли 
ужесточать доступ греческих банков к программе экс-
тренного предоставления ликвидности (Emergency 
Liquidity Assistance, ELA). С одной стороны, риски воз-
растают, поскольку дефолт Греции представляется ряду 
экспертов неизбежным; с другой стороны, ЕЦБ не хочет 
брать на себя ответственность за обострение политиче-
ского кризиса в тот момент, когда на переговорах по Гре-
ции начали появляться какие-то подвижки, пишет агент-
ство Bloomberg. 

Банкам Греции принадлежат госбумаги примерно на 
9  млрд евро, которые в случае дефолта страны по сво-
им обязательствам нанесут ее финансовой системе су-
щественный ущерб. 

По данным газеты Kathimerini, правительство Греции 
обсуждает введение комиссии на большинство банков-
ских транзакций в размере 0,1-0,2%, которая позволит 
увеличить доходы бюджета на 300-600 млн евро в год. 
Комиссией не будет облагаться снятие денег в банкома-
тах, если сумма не превышает 500 евро. 

Нефть дорожает в среду, Brent торгуется 
на уровне $64,61 за баррель

Нефть эталонных марок дорожает в среду после пяти 
дней падения на ожиданиях некоторого уменьшения 
объема перепоставок в США, сообщило агентство 
Bloomberg.

Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:44 МСК выросли в цене на $0,59 
(0,92%) — до $64,61 за баррель. К закрытию рынка во 
вторник стоимость фьючерсов уменьшилась на $2,25 
(3,4%) — до $64,02 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вы-
росла утром в среду на $0,47 (0,81%) — до $58,46 за 
баррель. По итогам предыдущей сессии котировки кон-
трактов упали на $2,25 (3,74%) — до $57,99 за баррель.

За последние пять торгов марка WTI подешевела на 
6,1%.

Согласно данным Американского института нефти 
(API), опубликованным во вторник, товарные запасы 
нефти в США сократились на 5,2 млн баррелей за не-
делю, завершившуюся 15 мая. Институт получает ин-
формацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубо-
проводов на добровольной основе.

Министерство энергетики США обнародует офици-
альные данные о запасах в 17:30 МСК в среду.

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запа-
сы нефти в США за прошлую неделю сократились на 
1,75 млн баррелей.

«Данные о запасах нефти очень важны, поскольку они 
отражают одновременно и уровень спроса, и предложе-
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ния, однако новости об объемах добычи сейчас являют-
ся ключевыми, — полагает главный аналитик CMC 
Markets Рик Спунер. — Рынок, как минимум, хочет ви-
деть сохраняющуюся стабильность производства, а не 
увеличение. Любое повышение добычи, и мы увидим 
продажу нефти».

Доллар поднялся до максимума за 
2 месяца в паре с иеной, подорожал до 

$1,1108 за евро
Доллар в среду дорожает в паре с евро третью сес-

сию подряд в ожидании публикации протокола апрель-
ского заседания Федеральной резервной системы 
(ФРС), который, как надеются инвесторы, исключит ве-
роятность первого повышения базовой процентной 
ставки Федрезерва в июне, сообщает агентство 
Bloomberg.

В паре с иеной доллар укрепился до максимума за 
два месяца вслед за увеличением спреда доходности 
эталонных 10-летних US Treasuries и аналогичных по 
срокам обращения японских гособлигаций до самого 
значительного уровня в этом году — 1,91 процентного 
пункта по итогам торгов во вторник. 

Единая европейская валюта к 9:07 МСК 20 мая стоила 
$1,1108 по сравнению с $1,1150 на завершение сессии 
во вторник. Накануне евро подешевел на 1,5%, посколь-
ку, как заявил зампредседателя Европейского централь-
ного банка (ЕЦБ) Бенуа Кёре, ЦБ еврозоны решил акти-
визировать покупки активов перед летним затишьем. 

Иена подешевела в паре с долларом до 120,89/$1 про-
тив 120,69/$1 днем ранее. Курс японской нацвалюты по 
отношению к евро укрепился со 134,57 до 134,28 иены.

Экономика Японии в I квартале выросла на 2,4% в го-
довом выражении благодаря повышению расходов по-
требителей и бизнеса, свидетельствуют официальные 
данные. Средний прогноз аналитиков, опрошенных The 
Wall Street Journal, был существенно ниже — 1,5%.

В четверг Банк Японии начнет двухдневное заседание 
по вопросам денежно-кредитной политики. Экономисты 
ряда банков, включая Goldman Sachs и Credit Agricole, 
перенесли прогнозы расширения стимулирующих про-
грамм в Японии на более поздний срок, хотя большин-
ство опрошенных Bloomberg экспертов по-прежнему 
ждет этого шага до конца октября.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 
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