
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 18 лютого 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про внесення змін до Типового договору андеррайтингу» (для 
оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

2. Про надання письмового погодження щодо набуття істотної участі Каневській О.Ю. 
у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «ІНВІНТУМ»

прийнято рішення

3. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ»

прийнято рішення

4. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) ТОВ «КУА «ПРОФІТ КАПІТАЛ»

прийнято рішення

5. Щодо відмови у скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Агропромсервіс»

прийнято рішення

6. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Свалявське ремонтно - транспортне підприєм-
ство»

прийнято рішення

7. Щодо втрати чинності Рішення Комісії «Щодо зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку цінних паперів, емітованих ПрАТ «Ринок Нивки» 
від 02.07.2014 № 855

прийнято рішення
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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

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-

лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії 
№ 163 від 16.02.2016 та наданого звіту про досягнення 
мінімального обсягу активів Пайового венчурного неди-



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №35, 22 лютого 2016 р. 

2

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

версифікованого закритого інвестиційного фонду «ЗО-
ЛОТІ ВОРОТА» (код за ЄДРІСІ – 23300319) ТОВ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «РОЯЛ ФІНАНС» 
(код за ЄДРПОУ – 38490611), визнано Пайовий венчур-
ний недиверсифікований закритий інвестиційний 
фонд «ЗолотІ воРота» тов «КомПаНІя З УПРав-
лІННя аКтивами «Роял ФІНаНС» таким, що відпові-
дає вимогам щодо мінімального обсягу активів пайового 
фонду – розпорядження № 0288-СІ від 17 лютого 
2016  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відповід-
но до пункту 5 розділу V Положення про порядок розмі-
щення, обігу та викупу цінних паперів інституту 
спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії 
від 30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення 
Комісії № 164 від 16.02.2016 та наданого звіту про до-
сягнення мінімального обсягу активів Пайового венчур-
ного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду 
закритого типу «Затишне житло» (код за ЄДРІСІ – 
23300314) ТОВ «Компанія з управління активами «Ак-
тив» (код за ЄДРПОУ – 19334672), визнано Пайовий 
венчурний інвестиційний фонд недиверсифіковано-
го виду закритого типу «Затишне житло» тов «Ком-
панія з управління активами «актив» таким, що від-
повідає вимогам щодо мінімального обсягу активів 
пайового фонду – розпорядження № 0287-СІ від 
17 лютого 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі 
змінами, та відповідно до інформації Головного управ-
ління статистики у Харківській області від 27.01.2016 
№03.1-17/27 щодо вилучення станом на 27.01.2016 з 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України ВАТ Завод «Потенціал» (код за ЄДРПОУ: 
05755855, 61106, м. Харків, вул. Індустріальна, буд. 17), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ват Завод «По-
тенціал». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ Завод «Потенціал» від 31.05.2010 №278/1/10, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондово-
го ринку, анульовано – розпорядження № 36-КФ-С-а 
від 18 лютого 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п. 9 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-

ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі зміна-
ми, та відповідно до інформації Головного управління ста-
тистики у Харківській області від 27.01.2016 №03.1-17/28 
щодо вилучення з Єдиного державного реєстру підпри-
ємств та організацій України АТЗТ «Борівський молоко-
завод» (код за ЄДРПОУ: 23007186, місцезнаходження: 
63801, Харківська область, Борівський район, смт Боро-
ва, вул. Підлиманська, буд. 3), скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій атЗт «Борівський молокозавод». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій АТЗТ «Борівський 
молокозавод» від 05.11.1999 №553/1/99, видане Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 37-КФ-С-а від 18 лю-
того 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, на підставі п. 9 розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до інформації Головного 
управління статистики у Харківській області від 
27.01.2016 №03.1-17/29 щодо вилучення з Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій Украї-
ни АТ «Антекс» (код за ЄДРПОУ: 31908996, місцезна-
ходження: 62403, Харківська область, Харківський ра-
йон, смт Бабаї, вул. Карла Маркса, буд. 71), скасовано 
реєстрацію випуску акцій Зат «антекс». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Антекс» від 
05.04.2002 №34/20/1/02, видане Харківським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 38-КФ-С-а від 18 лютого 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних, відповідно до пункту 3 
розділу V Положення про порядок припинення пайового 
інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року за 
№2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих до-
кументів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Спеціалізована інвестиційно-будівельна компанія з 
управління активами «Укрсоц-нерухомість» для виклю-
чення відомостей про Пайовий венчурний інвестиційний 
фонд «Мега-Інвест» недиверсифікованого виду закрито-
го типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233412) з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «мега-
Інвест» недиверсифікованого виду закритого типу 
товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціа-
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

лізована інвестиційно-будівельна компанія з управ-
ління активами «Укрсоц-нерухомість», зареєстрова-
ного 14.07.2006 року. Анульовано свідоцтво про 
включення відомостей про Пайовий венчурний інвести-
ційний фонд «Мега-Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ 233412) То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізова-
на інвестиційно-будівельна компанія з управління акти-
вами «Укрсоц-нерухомість» до Єдиного державного 
реєстру інститутів спільного інвестування від 14.07.2006 
року № 412, видане Державною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку – розпорядження № 0255-ІС від 
17 лютого 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
гулювання діяльності інституційних інвесторів, відпо-
відно до пункту 3 розділу V Положення про порядок 
припинення пайового інвестиційного фонду, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 19 листопада 2013 року 
№ 2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-
ни 17 грудня 2013 року за №2128/24660 (із змінами), та 
відповідно до наданих документів Товариством з об-
меженою відповідальністю «Спеціалізована 
інвестиційно-будівельна компанія з управління актива-
ми «Укрсоц-нерухомість» для виключення відомостей 

про Пайовий венчурний інвестиційний фонд «Укрсоц-
буд» недиверсифікованого виду закритого типу (реє-
страційний код за ЄДРІСІ: 233364) з Єдиного держав-
ного реєстру інститутів спільного інвестування у зв’язку 
з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту Пайо-
вого венчурного інвестиційного фонду «Укрсоц-
буд» недиверсифікованого виду закритого типу 
товариства з обмеженою відповідальністю «Спеці-
алізована інвестиційно-будівельна компанія з 
управління активами «Укрсоц-нерухомість», зареє-
строваного 28.04.2006 року. Анульовано свідоцтво про 
включення відомостей про Пайовий венчурний інвес-
тиційний фонд «Укрсоцбуд» недиверсифікованого виду 
закритого типу (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233364) 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалі-
зована інвестиційно-будівельна компанія з управління 
активами «Укрсоц-нерухомість» до Єдиного державно-
го реєстру інститутів спільного інвестування від 
28.04.2006 року № 364, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0256-ІС від 17 лютого 2016 року.

19.02.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "УКРСОЦБАНК"
2. Код за ЄДРПОУ 00039019
3. Місцезнаходження 03150, м. Київ, 

вул. Ковпака, 29
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044)205-45-55 -

5. Електронна поштова адреса Nataliia.Sirovatka@unicredit.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://www.unicredit.ua/sp_
reginfo/

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

II. текст повідомлення
17 лютого 2016 року ПАТ «УКРСОЦБАНК» стало вiдомо, що 17 лю-

того 2016 року ПАТ «ФБ «Перспектива» прийнято рiшення №16/02/17-
02 про виключення з 17 лютого 2016 року з Бiржового реєстру другого 
рiвня лiстингу облiгацiй iменних вiдсоткових звичайних (незабезпече-
них) серiї М (код ISIN - UA4000166334), загальною номiнальною 
вартiстю 250 000 000,00 грн.(двiстi п’ятдесят мiльйонiв гривень) у 
кiлькостi 250 000 шт. (двiстi п’ятдесят тисяч штук), випущених ПАТ «УК-
РСОЦБАНК». Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних 
паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного ви-
пуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%

Пiдставою для прийняття зазначеного рiшення є закiнчення 16 люто-
го 2016 року строку обiгу цiнних паперiв.

Випуск облiгацiй серiї М зареєстрований Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку 30 квiтня 2013 року (номер Свiдоцтва 
про реєстрацiю № 65/2/2013, дата видачi 23 вересня 2013 року). Тип 
облiгацiй, щодо яких вчинена дiя - iменнi вiдсотковi звичайнi 
(незабезпеченi) облiгацiї, бездокументарна форма iснування , загальна 
кiлькiсть випуску становить 250 000 шт. (двiстi п’ятдесят тисяч штук), 
номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї становить 1000,00 грн. (Одна тисяча 
гривень 00 копiйок). 

Рiшення про включення в лiстинг ПАТ «ФБ «Перспектива» облiгацiй 
iменних вiдсоткових звичайних (незабезпеченних) серiї М було прийня-
то Правлiнням ПАТ «УКРСОЦБАНК» (Протокол № 20 вiд 11 грудня 
2013  року). 

Iншi цiннi папери, випущенi ПАТ «УКРСОЦБАНК», у лiстингу на 
ПАТ  «ФБ «Перспектива» вiдсутнi.

У лiстингу ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» перебувають простi iменнi акцiї 
ПАТ «УКРСОЦБАНК» у кiлькостi 77 390 328 095 шт. (сiмдесят сiм мiльярдiв 
триста дев’яносто мiльйонiв триста двадцять вiсiм тисяч дев’яносто 
п’ять штук), загальною номiнальною вартiстю 7 739 032 809,50 грн.(сiм 
мiльярдiв сiмсот тридцять дев’ять мiльйонiв тридцять двi тисячi вiсiмсот 
дев’ять гривень 50 копiйок).Права акцiонерiв – власникiв простих iменних 
акцiй не змiнилися, та викладенi в Статутi Банку, що розмiщений на веб-
сторiнцi Банку (www.unicredit.com.ua).

З 17 лютого 2016 року облiгацiї iменнi вiдсотковi звичайнi 
(незабезпеченi) бездокументарна форма iснування ПАТ «УКРСОЦ-
БАНК» серiї М бiльше не котируватимуться на фондовiй бiржi ПАТ «ФБ 
«Перспектива» у зв’язку iз закiнченням їх обiгу.

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

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

2. Найменування посади Т.Ю. Савощенко
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 18.02.2016

(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
“УКРСоЦБаНК”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво "НаФто-
ГаЗвидоБУваННя"

2. Код за ЄДРПОУ 32377038
3. Місцезнаходження 02660, м.Київ, 

вул.Магнiтогорська, 1, к.42
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 224-68-88 228-68-91
5. Електронна поштова адреса ngd-docflow@dtek.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://ngv.com.ua/

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

II. текст повідомлення
17.02.2016 р. Товариство отримало вiд депозитарiя ПАТ «Нацiональний 

депозитарiй України» перелiк акцiонерiв, складений станом на 
28.01.2016 р. (вих.№ 102687зв вiд 15.02.2016 р.). Згiдно з перелiком 
акцiонерiв розмiр частки акцiонера:

- юридичної особи WOLFORD HOLDINGS LIMITED (НЕ 177773, Кiпр, 
Doiranis, Egkomi, буд.10, Nicosia) став менше 10% голосуючих акцiй Това-
риства, зменшився з 16,7050% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства 
(16,7050% голосуючих акцiй) до 0,0001% вiд загальної кiлькостi акцiй То-
вариства (0,0001% голосуючих акцiй);

- юридичної особи ФОЛУКС КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (FOLOUX 
CONSULTING LIMITED) (HE172484, Кiпр, Зiнас Кантер та Орiгенус, 3035, 
Лiмасол) зменшився з 25,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства 
(25,0000% голосуючих акцiй) до 15,0000% вiд загальної кiлькостi акцiй То-
вариства (15,0000% голосуючих акцiй);

- юридичної особи DTEK OIL&GAS B.V. (34284942, Нiдерланди, буль-
вар Шипхоль, буд.231, оф.1118BH, ВiТiСi Аеропорт Шипхоль, Тауер Б, 
5-й поверх) збiльшився з 36,6475% вiд загальної кiлькостi акцiй Товари-
ства (36,6475% голосуючих акцiй) до 55,0000% вiд загальної кiлькостi 
акцiй Товариства (55,0000% голосуючих акцiй);

- юридичної особи Vediston Management Limited (НЕ 177776, Кiпр, Агiу 
павлу Ледра Хаус, буд.15, Нiкосiя, 1105) став менше 10% голосуючих 
акцiй Товариства, зменшився з 16,6475% вiд загальної кiлькостi акцiй То-
вариства (16,6475% голосуючих акцiй) до 0,0000% вiд загальної кiлькостi 
акцiй Товариства (0,0000% голосуючих акцiй);

- юридичної особи Салазi Бi. Вi. (Salazie B.V.) (61234273, Нiдерланди, 
Krijn Taconiskade, буд.440, Amsterdam, 1087 HW) став бiльше 10% голо-
суючих акцiй Товариства, збiльшився з 0,0000% вiд загальної кiлькостi 
акцiй Товариства (0,0000% голосуючих акцiй) до 25,0000% вiд загальної 
кiлькостi акцiй Товариства (25,0000% голосуючих акцiй).

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

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

2. Найменування посади Щуров I.В.
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 17.02.2016
(дата)

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 БАНК "ТРАСТ"
2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Київ вулиця Сергiя 

Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044)5024592 (044)5024593
5. Електронна поштова адреса Konstantin.Chaschikhin@banktrust.

com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 
7. Вид особливої інформації

II. текст повідомлення
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ БАНК «ТРАСТ» 

станом на 15.02.2016 року, що був наданий ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» 17.02.2016 року вiдбулися змiни серед власникiв акцiй, яким нале-
жить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ БАНК «ТРАСТ».

Частка в статутному капiталi «фiзичної особи» змiнилася з 41,4% до 
36,4%.

Розмiр пакета акцiй до змiни становив 49680000 штук.
Розмiр пакета акцiй з урахуванням змiн складає 43680000 штук 

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

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

2. Найменування посади Маєрян Сорiн Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.02.19
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво БаНК “тРаСт”

ПовІдомлеННя
про проведення Загальних зборів акціонерів

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «Спец-
Гідроенергомонтаж» (код ЄДРПОУ – 32814705), (надалі – То-
вариство) місцезнаходження якого: 69006, м. Запоріжжя, пл. Леніна, 1а, 
повідомляє про проведення чергових (річних) Загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться 28 березня 2016 р. о 10.00 за адресою: м. Запоріж-
жя, пл. леніна, 1а, в приміщенні офісу, в кабінеті технічного дирек-
тора. 

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитися 
28 березня 2016 р. з 9.00 до 9.30 в приміщенні офісу за адресою: м. Запо-
ріжжя, пл. Леніна, 1а. 

Реєстрація буде проводитися на підставі зведеного облікового реєстру 
власників цінних паперів ПрАТ «Спецгідроенергомонтаж», складеного 
ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 22 березня 
2016 року.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Звіт Дирекції за 2015 рік.
4. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (порядок покриття збитків) за підсумками 

2015  року.
7. Порядок нарахування та виплати дивідендів у 2016 році за підсумка-

ми роботи Товариства у 2015 році.
Для реєстрації акціонер або його представник повинен мати доку-

мент, що посвідчує його особу та повноваження на участь у Загальних 
зборах. З матеріалами до питань порядку денного зборів можливо 
ознайомитися у технічного директора Товариства Тимощука Ігоря Ан-
дрійовича. 

За інформацією звертатися за адресою Товариства або по телефо-
нам: 2203224, 2203234.
основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-

ства (тис. грн.):

Назва показника
період

звітний попере-
дній

Усього активів 6618,9 4706,4
Основні засоби 1022,9 136,4
Довгострокові фінансові інвестиції -- --
Запаси 1124,9 1485,9
Сумарна дебіторська заборгованість 3074,0 2293,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 1390,2 785,8
Нерозподілений прибуток 5014,0 3032,4
Власний капітал 5520,4 3292,4
Статутний капітал 260,0 260,0
Довгострокові зобов’язання 130,9 --
Поточні зобов’язання 967,6 1414,0
Чистий прибуток (збиток) 4928,0 2766,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 520 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

-- --

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

-- --

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

46 48

дирекція Прат «Спецгідроенергомонтаж»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

1. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПРиватНе аКЦIоНеРНе 

товаРиСтво «НововолиНСьКий хлIБоЗавод»
2. Код за ЄДРПОУ емітента: 00377213
3. Місцезнаходження емітента: 45400, м.Нововолинськ, вул. Павло-

ва, буд. 39
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (03344)33006, 

(03344)33006
5. Електронна поштова адреса емітента: nvhlib@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.00377213.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Зміна скла-

ду посадових осіб емітента
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення 
- 19.02.2016р. припинено повноваження члена Наглядової ради При-

ватного акцiонерного товариства «Нововолинський хлiбозавод» (далі 
- Товариство) Волощук Наталії Євгенівни у зв’язку з поданням Товариству 
письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням без 
прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства відповідно 
до ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства». Член Наглядової 
ради Волощук Наталія Євгенівна (паспорт АС №429836, 30.07.1998р., Но-
воволинський МВ УМВС України у Волинськiй обл.) володiє часткою у ста-
тутному капiталi емiтента у розмiрi 290,25 грн., що складає 0.1264 %. Обі-
ймала дану посаду з 23 квітня 2014р.; непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Замість звільненої посадової особи 
нікого не призначено.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством. директор м.Ю. Штунда 19.02.2016 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
«КРемеНЧУЦьКа тРиКотажНа 

ФаБРиКа»
Код за ЄдРПоУ 00310924

(39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2а), 
повідомляє про проведення чергових 

Загальних зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 24 березня 2016 року о 13-00 год. 

за адресою: 39627, Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтав-
ський, 2а, Пат «КтФ», кабінет Голови Правління.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться в день прове-
дення зборів з: 12-00 до 12-50 год. на підставі документу, що посвідчує 
особу. Представникам акціонерів мати довіреність на передачу їм права 
участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог чинного 
законодавства України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: на 24 годину 18 березня 2016 року. 

Порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ  «Кре-

мінь Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «КТФ» та затвердження регламенту Загальних 
зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління 

ПАТ  «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2015 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії 
ПАТ «КТФ» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізійної комісії. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради 
ПАТ «КТФ» за 2015 рік. 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2015 рік.
8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 

2016  рік.
9. Припинення повноважень Голови та членів Правління ПАТ  «КТФ».

10. Обрання Голови та членів Правління ПАТ «КТФ».
11. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та 

членами Правління ПАТ «КТФ», обрання уповноваженої особи на підпи-
сання контрактів з Головою та членами Правління ПАТ «КТФ».

12. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «КТФ».
13. Внесення змін до Статуту ПАТ «КТФ» та затвердження нової ре-

дакції Статуту ПАТ «КТФ».
основні показники фінансово – господарської діяльності 

Пат «КтФ» за 2015 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 16279 16764
Основні засоби 14385 14700
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 1636 1761
Сумарна дебіторська заборгованість 242 291
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 12
Нерозподілений прибуток
Власний капітал 10726 10726
Статутний капітал 3382 3382
Довгострокові зобов’язання 3390 3390
Поточні зобов’язання 1046 1087
Чистий прибуток (збиток) -2265 -1821
Середньорічна кількість акцій (штук) 13528320 13528320
Кількість власних акцій, викуплених 
протягом періоду (штук)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

17 28

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денно-
го Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 39627, 
Полтавська обл., м. Кременчук, проспект Полтавський, 2А, ПАТ «КТФ», 
приймальня Голови Правління.

Відповідальна особа – Голова Правління Вернер М.Й.
Телефон для довідок: (0536) 79-97-28.

З повагою, Наглядова рада Пат «КтФ»
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ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво 
телеРадІоКомПаНІя «веСелКа»

Код за ЄдРПоУ 23224848(27500, Кіровоградська обл., м. Світло-
водськ, вул. Калініна, 18), 

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
дата, час та місце проведення: 25 березня 2016 року о 16-00 год. за 

адресою: 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 18, 
Прат тРК «веселка», кабінет Генерального директора.Реєстрація акціоне-
рів та їх представників проводиться в день проведення зборів з: 15-00 до 15-50 
год. на підставі документу, що посвідчує особу. Представникам акціонерів мати 
довіреність на передачу їм права участі у зборах, оформлену згідно з чинним 
законодавством України. Дата складання переліку акціонерів, які мають право 
на участь у Загальних зборах: на 24 годину 21 березня 2016 року. 

Порядок денний: 
1. Затвердження умов договору з депозитарною установою ТОВ «Кремінь 

Брок» щодо передачі їй повноважень лічильної комісії Загальних зборів акці-
онерів ПрАТ ТРК «Веселка» та затвердження регламенту Загальних зборів.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального ди-

ректора ПрАТ ТРК «Веселка» про результати фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік. 

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора ПрАТ ТРК 
«Веселка» про результати фінансово-господарської діяльності Товари-
ства за 2015 рік та затвердження висновків Ревізора. 

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік. 
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік та затвердження 

розміру дивідендів за 2015 рік.
7. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Внесення змін до Статуту ПрАТ ТРК «Веселка» та затвердження 

нової редакції Статуту ПрАТ ТРК «Веселка».
основні показники фінансово – господарської діяльності 

Прат тРК «веселка» за 2015 рік (тис. грн.)
Найменування показника Період

Звітний Попередній
Усього активів 403,1 462,9
Основні засоби 392,8 452,6
Довгострокові фінансові інвестиції --- ---
Запаси 61,8 62,1
Сумарна дебіторська заборгованість 39,1 31,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 25,8 2,9
Нерозподілений прибуток 15,0 18,7
Власний капітал 128,7 132,4
Статутний капітал 40,0 40,0
Довгострокові зобов’язання --- 18,8
Поточні зобов’язання 473,8 462,3
Чистий прибуток (збиток) 3,7 3,7
Середньорічна кількість акцій (штук) 4000 4000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (штук)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 30 31

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами щодо порядку денного 
Загальних зборів у робочі дні з 8-00 до 16-00 год. за адресою: 27500, Кіро-
воградська обл., м. Світловодськ, вул. Калініна, 18, ПрАТ ТРК «Веселка», 
кабінет Генерального директора.Відповідальна особа –Генеральний ди-
ректор Гуртова А.В.Телефон для довідок: (05236) 2-37-05.

З повагою, Генеральний директор Прат тРК «веселка»

Додаток 21 
до Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій 

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

ЗвІт 
про результати розміщення облігацій

товаРиСтво З оБмежеНоЮ 
вІдПовІдальНІСтЮ «КРедеКС», 

код ЄдРПоУ 36303279
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 03/2/2015-Т.
Дата реєстрації «29» січня 2015 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій. 
16 лютого 2015 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом 
емісії облігацій)

15 лютого 2016 року

фактична 04 лютого 2016 року
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з проспектом емісії облігацій)

20 000 (двадцять тисяч) штук

фактично розміщених 20 000 (двадцять тисяч) штук
4. Загальна номінальна вартість 
випуску (серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення 
(згідно з тимчасовим свідоцтвом про 
реєстрацію випуску облігацій), грн

20 000 000 (двадцять мільйонів) 
гривень 00 копійок

фактично розміщених, грн 20 000 000 (двадцять мільйонів) 
гривень 00 копійок

5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн

20 000 000 (двадцять мільйонів) 
гривень 00 копійок

Облігації, придбані членами 
наглядової (спостережної) ради**

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

Облігації, придбані членами 
виконавчого органу**

Кількість (шт.): -

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

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

Затверджено:
Генеральний директор  _______  Гаркуша лариса вікторівна 
             (посада)  (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 
 М.П.
Від емітента*:
Генеральний директор

(посада)
___________ 

(підпис)
Гаркуша лариса вікторівна
(прізвище, ім’я, по батькові)

 М.П.

Від Центрального депозитарію цінних паперів:
______________ 

(посада)
___________ 

(підпис)
_______________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові)

 М.П.

__________ 
* Для емітентів облігацій підприємств. 
** Заповнюється акціонерними товариствами.

РІЧНа ІНФоРмаЦІя за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не 
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім 

публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 
розміщення цінних паперів

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
1. Повне найменування емітента, код за ЄдРПоУ, місцезнаходжен-

ня, міжміський код та телефон емітента: ПРиватНе аКЦIо-
НеРНе товаРиСтво «БУРовиК», 01039926, Україна Пол-
тавська обл. Октябрський р-н 36002 Полтава Сосюри, 60, (0532) 59-39-68

2. дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних Комісії: 17.02.2016

3. адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну 
річну інформацію: burovik.nethouse.ua

Голова правління  яцун в.Ф.
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до відома акціонерів!
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РемоНтНо-

 мехаНІЧНий Завод «модУль», місцезнаходження: Україна, 
02099, м. Київ, вул. Бориспільська, 9, повідомляє про те, що 05 квітня 2016 р. о 
10 год. 15 хв. відбудуться річні загальні збори акціонерів Приватного акціонер-
ного товариства «Ремонтно-механічний завод «Модуль», Код ЄДРПОУ 
24592175, (надалі – Товариство/ «ПрАТ «РМЗ Модуль»).

Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів 

ПрАТ  «РМЗ «Модуль»;
2. Про обрання лічильної комісії;
3. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту на-

глядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;
4. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ви-

конавчого органу ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;
5. Про розгляд та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту реві-

зора ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;
6. Затвердження річного звіту ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;
7. Розподіл прибутку і збитків ПрАТ «РМЗ «Модуль» за 2015 рік;
8. Про відкликання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль»;
9. Про обрання членів наглядової ради ПрАТ «РМЗ «Модуль».
Річні загальні збори акціонерів будуть проведені за місцезнаходженням 

Товариства (кімната 205, 2-й поверх).
Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах акціонерів 

ПрАТ  «РМЗ «Модуль», які призначені на 05 квітня 2016 року, відбудеться 
за місцезнаходженням Товариства (кім. 205, 2-й поверх) 05 квітня 2016  року 
з 10 год. 00 хв. по 10 год. 10 хв. Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а 
представникам акціонерів – довіреність, засвідчену відповідно до чинного 
законодавства, та документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного за-

конодавства). Дата складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у загальних зборах – 30.03.2016 р.

Акціонери можуть ознайомитися із документами, пов’язаними із по-
рядком денним загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства в 
робочі дні з 09:00 год. до 12:00 год. (кімната 205, 2-й поверх). Телефон 
для довідок: (044) 236-81-31. Відповідальна особа за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами – Директор Ящинський Павло Анатолі-
йович.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 
період 

попере-
дній  звітний 

Усього активів 2763 2329
Основні засоби 305 384
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 384 -
Сумарна дебіторська заборгованість 341 132
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 93
Нерозподілений прибуток -281 -242
Власний капітал 1597 1635
Статутний капітал 1300 1300
Довгострокові зобов'язання -
Поточні зобов'язання 1166 694
Чистий прибуток (збиток) 261 39
Середньорічна кількість акцій (шт.) -
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду 

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 4

директор  ящинський П.а.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів
ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БУдІНдУ-

СтРІя», код за ЄДРПОУ 30836051 (надалі Товариство), місцезнахо-
дження: Україна, 52012, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, 
с.Партизанське, вул.Леніна, 25, повідомляє про проведення річних загаль-
них зборів Товариства 25 березня 2016 року о 14.00 за адресою: 52012, 
дніпропетровська обл., дніпропетровський р-н, с.Партизанське, 
вул. леніна, 25, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних 
зборах відбудеться 25 березня 2016 року з 13.00 до 13.30 год. за адресою: 
Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с.Партизанське, вул.Лені-
на, 25, актовий зал. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі 
паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах Товариства: 24:00 25 березня 2016 року.

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів:
1. Про обрання лічильної комісії та порядок проведення річних загаль-

них зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-

господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за на-
слідками розгляду звіту виконавчого органу Товариства.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності То-

вариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-
візора Товариства.

5. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
7. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його у но-

вій редакції.
8. Прийняття рішення стосовно затвердження нової редакції Положен-

ня Про загальні збори товариства, Положення про Наглядову раду.
9. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів, за поданням Нагля-

дової ради товариства, які можуть вчинятися товариством протягом одного 
року з дати прийняття рішення річними загальними зборами (з 25.03.2016 
по 24.03.2017 р.), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом 
такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними остан-
ньої річної фінансової звітності Товариства.

11. Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
Акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідни-

ми для прийняття рішень з питань порядку денного, з 26 лютого по 25 бе-
резня 2016 року у робочі дні з 10.00 год. до 16.00 год. за адресою: Дніпро-
петровська обл., Дніпропетровський р-н, с.Партизанське, вул.Леніна, 25, 
другий поверх, Приватне акціонерне товариство.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – корпоративний секретар Удовиченко Ілона Петрівна.

Телефони для довідок: (0562) 767-12-09, 767-19-27.

Генеральний директор  в.Г. Шинкевич

Шановні акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА», місцезнаходження: 89600, Закарпат-
ська обл., м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, ЄДРПОУ 14313783

Повідомляємо, що позачергові загальні збори акціонерів (надалі – Збори) 
ПАТ «Флекстронікс Сервіс УА» (надалі – Товариство) відбудуться 09 берез-
ня 2016 р. о 16-00 к.ч. за адресою: 89600, Закарпатська обл., м. мукачеве, 
вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх (кімната засідань).

ПоРядоК деННий:
1. Обрання робочих органiв та затвердження регламенту роботи 

Зборiв.
2. Припинення повноважень та відкликання Правління Товариства.
3. Обрання Правління Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників буде відбуватися 09 березня 

2016 р. з 15 год. 45 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: 89600, Закарпатська обл., 
м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, 2-й поверх (кімната засідань).

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує осо-
бу, а представникам акціонерів також довіреність на право участі у Зборах, 
засвідчену згідно з чинним законодавством України. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах 
акціонерів – 29 січня 2016 року. 

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, що готуються до 
Зборів, та проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10 год. 
00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою Товариства: 89600, Закарпатська обл., 
м. Мукачеве, вул. Берегівська-бічна, буд. 4, у порядку, встановленому вну-
трішніми документами товариства або на власній веб-сторінці Товариства 
в мережі Інтернет за адресою: http://www.brz-flex.com.ua/, а також у день 
проведення Зборів під час реєстрації акціонерів. Відповідальна особа за 
порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного 
відділу, Дьердь І.І. Довідки за телефоном: (03131) 5-63-31.

Голова Правління  александер векашші

ПУБлІЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ФлеКСтРоНІКС СеРвІС Уа»
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до УваГи аКЦІоНеРІв Пат «КрЗмв»
Публічне акціонерне товариство 

«Кременчуцький завод металевих виробів»
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 25 березня 2016 року об 11-00 годині 
за адресою місцезнаходження Товариства:

39621, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця Крупської, будинок 2, 
приміщення актового залу Пат «КрЗмв».

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться в день та за 
місцем проведення річних загальних зборів з 10-00 год. до 10-40 год.

для реєстрації та участі у річних загальних зборах необхідно надати:
• акціонерам фізичним особам: документ, що посвідчує особу (паспорт);
• представникам акціонерів фізичних осіб: доручення, оформлене згід-

но з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представ-
ника (паспорт);

• представникам акціонерів юридичних осіб: доручення, оформлене згідно 
з вимогами законодавства та документ, що посвідчує особу представника (пас-
порт). У разі якщо представником акціонера є керівник юридичної особи, який 
має право діяти без довіреності, замість довіреності надається документ (ви-
тяг) про його призначення (обрання) на посаду, витяг зі статуту про можливість 
діяти керівнику від імені юридичної особи без довіреності, засвідчені печаткою 
товариства та документ, що посвідчує особу представника (паспорт).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний)
1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 
2. Затвердження регламенту проведення річних загальних зборів То-

вариства. 
3. Розгляд звіту директора за результатами фінансово - господарської 

діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслідками його 
розгляду. Затвердження річного звіту Товариства (затвердження річної фі-
нансової звітності) за 2015р. 

4. Розгляд звіту Наглядової ради за результатами фінансово - госпо-
дарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за наслід-
ками його розгляду.

5. Розгляд звіту та висновку Ревізійної комісії за підсумками фінансово 
- господарської діяльності Товариства за 2015р. та прийняття рішення за 
наслідками їх розгляду.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2015р. 
7. Про внесення змін до Статуту Товариства. 
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов 

цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), які будуть 
укладатися з членами Наглядової ради, визначення уповноваженої особи 
на їх підписання.

основні показники фінансово-господарської діяльності
Пат «КрЗмв» (тис. грн.)

Найменування показника Період
звітний 
(2014)

попередній 
(2014)

Усього активів 7941 8277
Основні засоби 4502 4801
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2660 1900
Сумарна дебіторська заборгованість 355 805
Грошові кошти та їх еквіваленти 415 748
Нерозподілений прибуток 4147 3785
Власний капітал 6592 6230
Статутний капітал 1067 1067
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1097 1882
Чистий прибуток (збиток) 362 529
Середньорічна кількість акцій (шт.) 21344400 21344400
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду 
(осіб)

67 71

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних 
загальних зборах - 21.03.2016р.

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, у робочі дні з понеділка по четвер з 9.00 годин до 12.00 
годин, з дати отримання повідомлення, за адресою Товариства, кабінет №1 
та в день проведення річних загальних зборів Товариства за місцем їх про-
ведення.

довідки за телефонами: (05366) 6-10-87, (05366) 6-10-17.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів Товариства 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден-
ного – директор Товариства Нікіфоров О.І. або особа, яка виконує його 
обов’язки. 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «БаНК 

аваНГаРд» 
2. Код за ЄДРПОУ 
38690683
3. Місцезнаходження 
04116 Київ вул. Шолуденка, буд. 3
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 502-23-02 (044) 502-23-03
5. Електронна поштова адреса 
info@avgd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.avgd.ua/pro-bank/informatsiya-pro-emitenta
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 

Рішенням Наглядової ради Банку (Протокол № 3 від 18.02.2016 р.) об-
рано Заступником Голови Правління, членом Правління Банку Шведу 
Оксану Федорівну на строк з 22.02.2016р. - безстроково. Згоди на розкрит-
тя паспортних даних надано не було. Часткою в статутному капіталі Банку 
посадова особа не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Протягом останніх п’яти років посадова особа займа-
ла наступні посади: з 25.11.2011 - Начальник служби інвестиційного бізне-
су, ПАТ «УкрСиббанк»; з 17.05.2013 - Директор служби продажу продуктів 
ринку капіталів, ПАТ «УкрСиббанк»; з 01.10.2013 - Директор з інвестицій-
ного бізнесу, ПуАТ «ФІДОБАНК».

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

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

2.
Голова Правління Корчинська С.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.02.2016

(дата) 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Ресторан «Градецький»

(код за ЄДРПОУ 14231708, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 68, м. Черні-
гів, 14005) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 25 
березня 2016 року о 15:00 годині за адресою: пр-т миру, буд. 68, м. Черні-
гів, 14005 (в зеленій залі на 2-му поверсі). Реєстрація акціонерів (їх пред-
ставників) для участі у зборах буде проводитись 25 березня 2016 року з 14:15 
до 14:45 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру 
необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера — 
також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Пред-
ставнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати 
також документ, що підтверджує обрання (призначення) його на посаду, та 
установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових 
осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку 
акціонерів, які мають право на участь у зборах: 21 березня 2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту загальних зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2015  рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 

2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора за 2015 рік. 

Затвердження висновку Ревізора за підсумками перевірки фінансово-
господарської діяльності товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства 
за 2015 рік. 

7. Розподіл чистого прибутку за результатами діяльності у 2015 році.
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової 

ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Обрання Голови Наглядової ради
11. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з 

членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора.
13. Обрання ревізора.
14. Затвердження умов договору (контракту), що укладатиметься з реві-

зором, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору 
(контракту) з ревізором.

15. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.
Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть 

ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, за адресою пр-т Миру, буд. 68, м. Чернігів, 
14005 (кабінет  бухгалтера) у робочі дні з 10:00 до 11:00. В день проведення 
зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення 
зборів. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами: Директор Кузьменко Анатолій Васильович, тел. (04622) 4-20-25. 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів роз-
міщене на веб-сторінці http://gradetskiy.athost.info/.

основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 
2015 рік

Попередній 
2014 рік

Усього активів 7244,2 7040,4
Основні засоби 6357,6  6357,6
Довгострокові фінансові інвестиції -  -
Запаси 580,5  580,8
Сумарна дебіторська заборгованість 305,2  101,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,0  0,0
Нерозподілений прибуток -2130,1  -2326,4
Власний капітал 792,2  595,9
Статутний капітал 32,7  32,7
Довгострокові зобов’язання -  -

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «РеСтоРаН «ГРадеЦьКий»
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Поточні зобов’язання 6452,0  6444,5
Чистий прибуток (збиток) 196,3  238,5
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3275  3275
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

0  0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

0  0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 3 2

Наглядова рада Прат «Ресторан «Градецький»

НОВИНИ

Набрали чинності нові Правила визначення 
уповноваженими рейтинговими 
агентствами рейтингової оцінки

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) повідомляє про набрання чинності но-
вою редакцією «Правил визначення уповноваженим 
рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Націо-
нальною рейтинговою шкалою», що затверджена рішен-
ням Комісії від 12 січня 2016 року № 17 та зареєстрована 
в Міністерстві юстиції України від 3 лютого 2016 року за 
№182/28312.

Зазначеним рішенням Комісії змінено порядок веден-
ня Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств, зокрема, в частині розширення підстав для ви-
ключення рейтингового агентства з переліку уповнова-
жених, встановлено додаткові вимоги до змісту методо-
логії агентства. Також документом передбачаються зміни 
порядку подання інформації уповноваженими рейтинго-
вими агентствами.

Зазначимо, що з метою захисту прав інвесторів та за-
побігання порушенням на ринку цінних паперів методо-
логія рейтингового агентства відтепер має визначати по-
рядок проведення аналізу емітента на предмет його 
відповідності ознакам фіктивності.

Додамо, що нові Правила враховують вимоги Регла-
менту ЄС №1060/2009 Європейського Парламенту та 
Ради Європи від 16.09.2009 року «Стосовно кредитно-
рейтингових агенцій», зокрема, що стосується визначен-
ня термінології та розкриття рейтинговими агентствами 
інформації стосовно кількості дефолтів.

«Даним проектом Комісія суттєво підсилює вимоги до 
діяльності рейтингових агентств та сподівається, що такі 
зміни підвищать рівень відповідальності агентств під час 
присвоєння рейтингових оцінок, що, як наслідок, пози-
тивно вплине на якість оцінювання. Ми впевнені, що 
впровадження такого підходу сприятиме зростанню дові-
ри інвесторів до рейтингових оцінок та ринку в цілому», 
- прокоментував Олександр Панченко, Член НКЦПФР.

Як зазначив Олександр Панченко, на цей рік Комплек-
сною програмою розвитку фінансового сектору до 2020 
року передбачено створення законодавчого механізму 
врегулювання діяльності рейтингових агентств. Плану-
ється залучити до цієї роботи як вітчизняних, так і іно-
земних фахівців.

IOSCO визнала Україну готовою до 
приєднання до Багатостороннього 

меморандуму про взаєморозуміння у разі 
прийняття відповідного законодавства

Уповноважений орган Міжнародної організації регуля-
торів ринків цінних паперів (IOSCO) прийняв резолюцію 
про включення НКЦПФР (Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку) до Додатку В «Багатосто-

роннього меморандуму про взаєморозуміння щодо кон-
сультування та співробітництва і обміну інформацією» 
(IOSCO MMoU).

Тобто IOSCO визнала Україну готовою до приєднання до 
Багатостороннього меморандуму про взаєморозуміння за 
умови прийняття змін до національного законодавства, що 
стосуються реформи регулятора ринку цінних паперів.

Рішення прийнято після аналізу законодавчих ініціа-
тив, направлених на збільшення інституціональної та фі-
нансової незалежності НКЦПФР, розширення її повнова-
жень, підвищення ефективності міжнародної співпраці з 
регуляторами інших країн, та відповідних консультацій з 
Головами Комітету ринків, що розвиваються, IOSCO та 
Групи моніторингу ринків.

Зазначені законодавчі ініціативи визнані IOSCO таки-
ми, які повністю відповідають рівню підписанта Багато-
стороннього меморандуму про взаєморозуміння. Після 
остаточного внесення змін до чинного законодавства 
Україна автоматично буде визнана стороною Багатосто-
роннього меморандуму про взаєморозуміння.

Приєднання України до Багатостороннього меморан-
думу про взаєморозуміння IOSCO передбачено Коалі-
ційною Угодою та Комплексною програмою розвитку фі-
нансового сектору України до 2020 року.

Нагадаємо, Україну в IOSCO представляє НКЦПФР, 
яка є постійним членом цієї організації з вересня 1996 
року. В той же час НКЦПФР досі не приєдналась до Ба-
гатостороннього меморандуму про взаєморозуміння 
IOSCO через значні прогалини в її наглядових, слідчих 
та правозастосовних повноваженнях, а також у повно-
важеннях у сфері міжнародного співробітництва.

24-25 листопада 2015 року в Україні з робочим візитом 
перебував Генеральний секретар IOSCO Девід Райт, 
який мав зустрічі з Президентом України Петром Поро-
шенко, Прем‘єр-міністром Арсенієм Яценюком, та обго-
ворив з ними питання, пов‘язані з приєднанням України 
до Багатостороннього меморандуму про взаєморозумін-
ня IOSCO.

Наразі пакет законопроектів, направлених на забезпе-
чення інституційної й фінансової незалежності НКЦПФР, 
підвищення ефективності її міжнародної співпраці з регу-
ляторами інших країн, розроблений та знаходиться на 
погодженні у Президента України.

«IOSCO відзначила значний прогрес України по гар-
монізації законодавства відповідно до міжнародних та 
європейських стандартів. Проаналізувавши зазначені 
законодавчі ініціативи, визнала їх такими, які повністю 
відповідають рівню підписанта меморандуму. Але чи 
приєднається Україна цього року до меморандуму IOSCO 
і стане повноцінним членом міжнародної системи регу-
лювання ринків цінних паперів залежить не лише від нас, 
а й від того, чи знайдемо ми підтримку наших ініціатив в 
парламенті», - прокоментував резолюцію IOSCO Голова 
НКЦПФР Тимур Хромаєв.
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НОВИНИ

Рынок акций Украины в четверг вырос на 
положительной финотчетности «мотор Сичи»

Украинский рынок акций завершил торги в четверг 
ростом на сообщении о существенном росте прибыли 
«Мотор Сичи» в 2015 году: индикатор «Украинской бир-
жи» (УБ) повысился на 2,08% - до 628,27 пункта, индекс 
ПФТС - на 0,39%, до 238,69 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,16 млн грн, в том чис-
ле акциями – 4,9 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 220,7 млн грн, в 
том числе акциями – 0,41 тыс. грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой 
зоне». В авангарде роста были бумаги Енакиевского 
метзавода (+5,17%), Алчевского меткомбината (+4%) и 
«Мотор Сичи» (+3,57%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+2,69%) и «Центрэнерго» (+0,18%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг к 16:15 кв снизился на 0,26% - до 362,85 пункта 
при объеме торгов 1,6 млн злотых (9,6 млн грн).

Среди индексных акций наиболее подешевели бумаги 
«Агротона» (-4,81%), «Астарты» (-3,33%) и «Овостара» 
(-1,87%).

С ростом стоимости торговались бумаги KSG Agro 
(+3,37%), «Милкиленда» (+1,4%) и «Кернела» (+1,35%).

Фондовые индексы Украины в пятницу 
утром изменяются разнонаправленно

Украинский рынок акций начал торги в пятницу разно-
направленной динамикой биржевых индексов: индика-

тор «Украинской биржи» (УБ) к 11:05 кв просел на 
0,22%  - до 626,87 пункта в рамках коррекции после рос-
та днем ранее, индекс ПФТС повысился на 0,21% - до 
239,18 пункта.

Среди индексных акций УБ дешевели бумаги Енаки-
евского метзавода (-1,3%) и «Центрэнерго» (-0,21%).

В «зеленой зоне» торговались акции Авдеевского кок-
сохимзавода (+0,49%), «Азовстали» (+0,17%) и 
«Укрнафты» (+0,07%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,67%) и «Мотор Сичи» (+0,47%).

Аналитики инвесткомпании «Кинто» в пятницу прогно-
зируют незначительный откат украинских биржевых ин-
дексов после роста днем ранее.

В то же время они не исключают и продолжение уме-
ренного роста на фоне положительной внешней 
конъюнктуры.

Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гон-
чаренко обратил внимание, что индекс УБ после суще-
ственного скачка вверх днем ранее приблизился к верх-
ней границе установившегося в последнее время 
торгового канала, пробитие которой способно подтол-
кнуть индикатор к 660 пунктам.

В то же время, добавил он, в пятницу положительный 
настрой может пресечь желание инвесторов зафиксиро-
вать прибыль перед выходными.

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

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АГРОТРАНССЕРВІС 8
2. ПАТ БАНК «АВАНГАРД» 13
3. ПАТ БАНК «ТРАСТ» 4
4. ПРАТ БУДІНДУСТРІЯ 11
5. ПРАТ БУРОВИК 10
6. ПАТ ВІННИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ПІДПРИЄМСТВО АВТОБУСНИХ СТАНЦІЙ 10599 8
7. ПАТ ГАЗОВІ МЕРЕЖІ 6
8. ПАТ ДНІПРОВАГОНМАШ 13
9. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 11205 10

10. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ 12
11. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД 5
12. ТОВ КРЕДЕКС 10
13. ПАТ КРЕМЕНЧУЦЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА 9
14. ПРАТ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ 12
15. ТОВ МЕГАІНВЕСТБУД 8
16. ТОВ МЕГАІНВЕСТБУД 8
17. ПАТ НАФТОГАЗВИДОБУВАННЯ 4
18. ПРАТ НОВОВОЛИНСЬКИЙ ХЛІБОЗАВОД 7
19. ПРАТ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «МОДУЛЬ» 11
20. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 13
21. ПРАТ СПЕЦГІДРОЕНЕРГОМОНТАЖ 4
22. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЕЛІТА» 9
23. ПАТ СХІДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ 7
24. ПРАТ ТРК «ВЕСЕЛКА» 10
25. ПРАТ УКПОСТАЧ 8
26. ПАТ УКРСОЦБАНК 3
27. ПАТ ФЛЕКСТРОНІКС СЕРВІС УА 11
28. ПАТ ХК «ЕНЕРГОТРЕЙД» 6
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

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

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

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

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

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

21676262

322669

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

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

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

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

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16045
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

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

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
19.02.2016 р. 


