
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
24.11.2015  м. Київ  № 1898

Щодо зупинення торгівлі цін-
ними паперами ПАТ  «ЗНВКІФ 
«Амріта» на будь-якій фон-
довій біржі

Відповідно до пункту 16 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з 
метою захисту інвесторів у цінні папери та держави,

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

1. Зупинити з 25.11.2015 торгівлю цінними паперами 
ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» (код за ЄДРПОУ 36756658) на 
будь-якій фондовій біржі на термін до 25.03.2016 року.

2. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунковий центр з обслу-
говування договорів на фінансових ринках» (код за 
ЄДРПОУ 35917889) забезпечити розблокування цінних 
паперів ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» (код за ЄДРПОУ 
36756658), що заблоковані для торгів на фондовій(их) 
біржі(ах).

3. Депозитарним установам заборонити здійснювати 
операції блокування прав на цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ 
«Амріта» (код за ЄДРПОУ 36756658), для укладення до-

говорів на фондових біржах з моменту отримання інфор-
мації про це рішення від ПАТ «Національний депозитарій 
України».

4. Фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889) забезпечити можли-
вість виконання (дострокового виконання) біржових 
контрактів укладених станом на дату зазначену в п. 1 
цього рішення протягом трьох робочих днів з моменту 
отримання даного рішення.

5. Фондовим біржам перевірити наявність підстав для 
делістингу цінних паперів ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» (код за 
ЄДРПОУ 36756658) відповідно до правил біржі.

6. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) довести до відома депо-
зитарних установ, що здійснюють облік прав власності 
на цінні папери ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта» (код за ЄДРПОУ 
36756658), дане рішення.

7. Фондовим біржам довести до відома членів біржі 
інформацію про дане рішення.

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

9. Фондовим біржам у п’ятиденний термін з моменту 
отримання ними копії цього рішення повідомити Комісію 
про його виконання. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1898–1903 від 24.11.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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10. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
фондовим біржам, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711), ПАТ «Розрахунко-
вий центр з обслуговування договорів на фінансових 
ринках» (код за ЄДРПОУ 35917889).

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
24.11.2015  м. Київ  № 1899

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення 
емітентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» в частині не розкриття на фондовому ринку регу-
лярної річної інформації, вимог пункту 5 розділу ХVІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про акціонерні товариства» в частині не приведення 
статуту та внутрішніх положень у відповідність до норм 
Закону України «Про акціонерні товариства», а також ви-
мог ч. 2 ст. 20 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» та ч. 3 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» в частині забезпечення існування ак-
цій виключно в бездокументарній формі, з метою захисту 
інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 25.11.2015 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» 
(код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери Това-
риств (перелік додається) у депозитарній системі України, 
здійснювати облікові операції щодо внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів Товариств (пере-
лік додається), за виключенням операцій, необхідних для 
проведення дематеріалізації випуску акцій та операцій, 

пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та вику-
пом емітентом зазначених цінних паперів.

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

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

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

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протя-
гом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Південно - Українське територіальне управ-
ління Комісії з доданням копій відповідних документів.

7. Південно - Українському територіальному управлінню 
Комісії за результатом аналізу отриманих документів надати 
до департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) 
інформацію про усунення порушення Товариствами (пере-
лік додається) з доданням копій відповідних документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення Пів-
денно - Українському територіальному управлінню Комі-
сії, ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам (перелік додається).

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

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

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

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Південно - Українське територіальне управління Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«24» листопада 2015 року № 1899

Перелік Товариств, яким з 25.11.2015 зупинено внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 

на строк до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ Назва товариства

1. 01190451 ВАТ «СВЕМОН-ПІВДЕНЬ»
2. 03755207 ВАТ «КРАСНООКНЯНСЬКЕ 

РЕМОНТНО-ТРАНСПОРТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО»
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3. 04689197 ВАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ 
КРАНОБУДУВАННЯ»

4. 05396244 ВАТ КАХОВСЬКИЙ ЗАВОД ВЕЛИКО-
ПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ

5. 05402849 ВАТ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ КЕРАМІЧ-
НИЙ ЗАВОд

6. 05482713 ЗАТ «ТЕХНІКО - КОМЕРЦІЙНИЙ 
ЦЕНТР ГАЗ СЕРВІС»

7. 05490380 ВАТ «СІЛЬГОСПХІМІЯ»
8. 13764147 ВАТ «ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ 

МОЛОКОЗАВОД»
9. 19204107 ЗАТ «ГАСТРОНОМ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ»
10. 20936985 ЗАТ «МОРТЕК-СЕРВІС»
11. 20972780 ЗАТ «СКАНІНТЕРТРАНС»
12. 20983163 АТЗТ «РЕЛУКІ»
13. 20991429 АТЗТ «ОДЕСАГРОСТРОЙ»
14. 22449410 ЗАКРИТИЙ ІФ «МАТЕРИК» у вигляді 

АТЗТ
15. 22459673 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗА-

КРИТОГО ТИПУ «НУМЕКОН»
16. 23226356 СТРАХОВЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ «ФОНД 
СТРАХОВИХ ГАРАНТІЙ»

17. 23409068 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ВІД-
КРИТОГО ТИПУ «МИКОЛАЇВОП-
ТТОРГ»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
24.11.2015  м. Київ  № 1900

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Украї-
ні», у зв’язку із виявленням Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) по-
рушення емітентами цінних паперів (далі – Товари-
ства) вимог пункту 5 розділу ХVІІ «Прикінцеві та пере-
хідні положення» Закону України «Про акціонерні 
товариства» в частині не приведення статуту та вну-
трішніх положень у відповідність до норм Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства», а також вимог ч. 2 
ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
ч. 3 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» в частині забезпечення існування акцій ви-
ключно в бездокументарній формі, з метою захисту 
інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 25.11.2015 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариств (перелік додається) у депозитарній системі 
України, здійснювати облікові операції щодо внесення 
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів То-
вариств (перелік додається), за виключенням операцій, 
необхідних для проведення дематеріалізації випуску ак-
цій та операцій, пов’язаних з спадкуванням, правонас-
тупництвом та викупом емітентом зазначених цінних па-
перів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести 
до відома депозитарних установ, що здійснюють облік 
прав власності на цінні папери Товариств (перелік до-
дається) у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

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

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

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) про-
тягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушен-
ня повідомити Південно - Українське територіальне 
управління Комісії з доданням копій відповідних доку-
ментів.

7. Південно - Українському територіальному управлін-
ню Комісії за результатом аналізу отриманих документів 
надати до департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) інформацію про усунення порушення Това-
риствами (перелік додається) з доданням копій відповід-
них документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення Пів-
денно - Українському територіальному управлінню Комі-
сії, ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам (перелік додаєть-
ся).

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

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

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

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Південно - Українське територіальне управління Ко-
місії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«24» листопада 2015 року №1900

Перелік Товариств, яким з 25.11.2015 зупинено внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 

на строк до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ Назва товариства

1. 05414733 ВАТ ІМ. КАЛІНІНА
2. 13888984 ВАТ «РОЗДІЛЬНЯНСЬКИЙ ЗАВОД 

ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.11.2015  м. Київ  № 1901

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення 
емітентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог 
статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» в частині не розкриття на фондовому ринку регу-
лярної річної інформації та вимог пункту 5 розділу ХVІІ 
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України 
«Про акціонерні товариства» в частині не приведення 
статуту та внутрішніх положень у відповідність до норм 
Закону України «Про акціонерні товариства», з метою за-
хисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 25.11.2015 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариств (перелік додається) у депозитарній системі 
України, здійснювати облікові операції щодо внесення 
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів То-
вариств (перелік додається), за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом зазначених цінних паперів

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно до-
вести до відома депозитарних установ, що здійснюють 
облік прав власності на цінні папери Товариств (пере-
лік додається) у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

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

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

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) про-
тягом п’яти робочих днів з моменту усунення порушен-
ня повідомити Південно - Українське територіальне 
управління Комісії з доданням копій відповідних доку-
ментів.

7. Південно - Українському територіальному управлін-
ню Комісії за результатом аналізу отриманих документів 
надати до департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) інформацію про усунення порушення Това-
риствами (перелік додається) з доданням копій відповід-
них документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) забезпечити відправлення копії цього рі-
шення Південно - Українському територіальному 
управлінню Комісії, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам 
(перелік додається).

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

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

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

12. Контроль за виконанням цього рішення поклас-
ти на Південно - Українське територіальне управлін-
ня Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«24» листопада 2015 року № 1901

Перелік Товариств, яким з 25.11.2015 зупинено внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 

на строк до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ Назва товариства

1. 01416530 ВАТ «ПІВДЕНГІДРОСПЕЦБУД»
2. 03119032 ВАТ «ТАКСІ – СЕРВІС»
3. 03317198 ЗАТ «МЕДФІАРКОМ-ПІВДЕНЬ»
4. 04689582 ВАТ «БАЛТСЬКИЙ МОЛОЧНОКОН-

СЕРВНИЙ КОМБІНАТ ДИТЯЧИХ 
ПРОДУКТІВ»
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5. 05775119 ВАТ «БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ 
РИБОКОМБІНАТ»

6. 20877107 ЗАКРИТИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«СВІТЯЗЬ-ІНВЕСТ»
( ЗАТ ЗІФ «СВІТЯЗЬ-ІНВЕСТ» )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
24.11.2015  м. Київ  № 1902

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення емі-
тентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог пункту 5 
розділу ХVІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 
України «Про акціонерні товариства» в частині не приве-
дення статуту та внутрішніх положень у відповідність до 
норм Закону України «Про акціонерні товариства», з ме-
тою захисту інтересів інвесторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 25.11.2015 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариств (перелік додається) у депозитарній системі 
України, здійснювати облікові операції щодо внесення 
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів То-
вариств (перелік додається), за виключенням операцій, 
пов’язаних з спадкуванням, правонаступництвом та ви-
купом емітентом зазначених цінних паперів

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

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

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

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протя-
гом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Південно - Українське територіальне управ-

ління Комісії з доданням копій відповідних документів.
7. Південно - Українському територіальному управлін-

ню Комісії за результатом аналізу отриманих документів 
надати до департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) інформацію про усунення порушення Това-
риствами (перелік додається) з доданням копій відповід-
них документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
Південно - Українському територіальному управлінню 
Комісії, ПАТ «Національний депозитарій України» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам (перелік дода-
ється).

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

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

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

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Південно - Українське територіальне управління Комісії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«24» листопада 2015 року № 1902

Перелік Товариств, яким з 25.11.2015 зупинено внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 

на строк до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ Назва товариства

1. 01380524 ВАТ ТРАНСПОРТНОГО БУДІВНИЦТВА 
«ОДЕСТРАНСБУД»

2. 03365222 ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ»

3. 04872300 ВАТ «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»
4. 14134744 ЗАТ «ФІРМА «РЕМВЗУТТЯ»
5. 14307601 ВАТ «ХЕРСОНСЬКИЙ ЗАВОД «ЗАРЯД»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.11.2015  м. Київ  № 1903

Щодо усунення порушень 
та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку цінних паперів

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №226, 27 листопада 2015 р. 

6

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

зв’язку із виявленням Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення 
емітентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог ч. 2 
ст. 20 Закону України «Про акціонерні товариства» та 
ч. 3 ст. 6 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок» в частині забезпечення існування акцій виключно 
в бездокументарній формі, з метою захисту інтересів ін-
весторів у цінні папери,

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

1. Зупинити з 25.11.2015 внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів Товариств (пе-
релік додається) на строк до усунення порушення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
Товариств (перелік додається) у депозитарній системі 
України, здійснювати облікові операції щодо внесення 
змін до системи депозитарного обліку цінних паперів То-
вариств (перелік додається), за виключенням операцій, 
необхідних для проведення дематеріалізації випуску ак-
цій та операцій, пов’язаних з спадкуванням, правонас-
тупництвом та викупом емітентом зазначених цінних па-
перів.

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

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

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

6. Зобов’язати Товариства (перелік додається) протя-
гом п’яти робочих днів з моменту усунення порушення 
повідомити Південно - Українське територіальне управ-

ління Комісії з доданням копій відповідних документів.
7. Південно - Українському територіальному управлін-

ню Комісії за результатом аналізу отриманих документів 
надати до департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) інформацію про усунення порушення Това-
риствами (перелік додається) з доданням копій відповід-
них документів.

8. Департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) забезпечити відправлення копії цього рі-
шення Південно - Українському територіальному 
управлінню Комісії, ПАТ «Національний депозитарій 
України» (код за ЄДРПОУ 30370711) та Товариствам 
(перелік додається).

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

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

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

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на Південно - Українське територіальне управління Ко-
місії.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«24» листопада 2015 року № 1903

Перелік Товариств, яким з 25.11.2015 зупинено внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 

на строк до усунення порушення
№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва товариства

1. 01275199 ПАТ «ХЕРСОНКОМПЛЕКТ»
2. 02497944 ПрАТ «ОДЕСЦИВІЛЬПРОЕКТ»
3. 21036730 ПАТ «ОВОЧЕВЕ»

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПФР

НКцПФР повідомляє про ліцензування на 
фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопорушення 
на ринку цінних паперів від 24.11.2015 № 508–ЦА–УП-ДУ  
у відношенні ТОВ «ФОНДОВА КОмПАНІЯ «ТАВРІЯ» за 
невиконання розпорядження про усунення порушень за-
конодавства про цінні папери анульовано ліцензію серії 

серії АЕ № 286577 від 08.10.2013 року на здійснення 
професійної діяльності на фондовому ринку: депозитар-
ної діяльності - депозитарна діяльність депозитарної 
установи.

26.11.2015 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПФР обов’язкове.
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РІЧНА ІНФОРмАцІЯ 
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних папе-
рів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які не здій-
снювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім пу-
блічних акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) 

розміщення цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Повне найменування 
емітента, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження, 
міжміський код та телефон 
емітента

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИцІЇ В 
УКРАЇНУ", 33548792, 04070, м.Київ, 
вул.  БОРИЧІВ ТІК, буд. 35А, (044) 492-28-97

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

27.11.2015р.

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://33548792.smida.gov.ua

Приватне акціонерне товариство «ФОРУМ - АВТОСЕРВІС» 
ЄДРПОУ 32559064 (далі –Емітент) повідомляє, що спростовує відо-
мості річного звіту Емітента за 2012 р., що у зв’язку з технічною по-
милкою 24.09.2015 р. розміщено на http://stockmarket.gov.ua/db/xml/
yearreports та помилково опубліковано у газеті Відомості НКЦПФР 
№ 48(1801) від 12/03/2014 р. та помилково розміщено на власному 
веб-сайті емітента https://sites.google.com/site/pratforumautoservice/, а 

також спростовує відомості річного звіту Емітента за 2013 р., що у 
зв’язку з технічною помилкою 23.09.2015 р. розміщено на http://
stockmarket.gov.ua/db/xml/yearreports та помилково опубліковано у га-
зеті Відомості НКЦПФР № 175(2178) від 16.09.2015 р. та помилково 
розміщено на власному веб-сайті емітента https://sites.google.com/site/
pratforumautoservice/.25.11.2015 р.м.п. Голова правління ПрАТ «ФО-
РУМ - АВТОСЕРВІС» (підпис) Хижняк І.В.

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОРУм - АВТОСЕРВІС»

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСьКИй 
ЗАВОД ЕКСПЕРИмЕНТАЛьНИХ КОНСТРУКцІй»

ПОВІДОмЛЕННЯ
ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОбЛИВОЇ ІНФОРмАцІЇ ПРО ЕмІТЕНТА

1. Загальні відомості
1.1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне 

товариство «Київський 
завод експериментальних 
конструкцій»

1.2.Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00109339
1.4.Місцезнаходження емітента м. Київ, Алма–Атинська, 8. 
1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 566-97-41

1.6.Електронна поштова адреса емітента kzek@ukr.net 
1.7.Дата вчинення події 24 листопада 2015 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

kzek.kiev.ua 

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
Наглядовою радою ПАТ «Київський завод експериментальних конструк-

цій» 24 листопада 2015 р. прийняте рішення про переобрання Москаленка 
Олексія Сергійовича на посаду Директора ПАТ «Київський завод експери-
ментальних конструкцій» терміном на 1 (один) рік. москаленко О.С. пере-
бував на посаді з 27.11.2014 р. Особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних. Підстава такого рішення: необхідність переобрання особи 
на посаду Директора Товариства, у зв’язку із закінченням терміну повнова-
жень на посаді Директора Товариства. Обґрунтування змін у персонально-
му складі посадових осіб: прийняття рішення Наглядовою радою Товари-
ства про переобрання особи на посаду Директора Товариства. Інші посади, 
які особа обіймала протягом останніх 5 (п’яти) років: Директор ПАТ «Київ-
ський завод експериментальних конструкцій». Особа володіє 0 шт. простих 
іменних акцій, що складає 0 % від статутного капіталу Емітента. Особа не-
погашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Директор ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» 
москаленко О. С.

Повідомлення про дострокове погашення облігацій 

ТОВАРИСТВА З ОбмЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛь-
НІСТю «бУДжИТЛОСТАНДАРТ»

На загальних зборах Учасників Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ», що відбулися 27 листопада 2015 року, 
було прийнято рішення провести дострокове погашення облігацій 
ТОВ «БУДЖИТЛОСТАНДАРТ» серій A, B, C, D у зв’язку із достроковим 
введенням в експлуатацію житлового будинку № 01 першої черги будівни-
цтва об’єкту «Житлово-адміністративний комплекс з вбудованими та при-
будованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та 
наземним і підземним паркінгами на вул. Івана Кудрі, 7 у Печерському 
районі м. Києва».

Встановити нову (дострокову) дату початку пред’явлення випуску об-
лігацій серій A, B, C, D до погашення 08 грудня 2015 року.

Генеральний директор  Мельник В.І_____________
              підпис
Заступник генерального директора  Шлямар Є.Ю____________
              підпис

Шановний акціонер!
Повідомлення про проведення позачергових 

загальних зборів акціонерів 
ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХО-

ВА КОмПАНІЯ «ЕККО», (надалі – «Товариство»), місцезнаходжен-
ня Товариства: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 4, оф. 23, повідомляє, що 
Наглядовою радою Товариства, відповідно до частини 5 статті 47 Закону 
України «Про акціонерні товариства», прийнято рішення про проведення 
позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – «Загальні збори»), які 
відбудуться 14 грудня 2015 року за адресою: 01034, м.  Київ, вул. Про-
різна, 4, оф. 23. Початок проведення зборів о 12 годин 00 хвилин.

ПОРЯДОК ДЕННИй
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акці-
онерів ПрАТ «СК «ЕККО».

2. Про прийняття рішення з питань порядку проведення загальних збо-
рів акціонерів ПрАТ «СК «ЕККО», обрання голови та секретаря позачерго-
вих загальних зборів.

3. Про відкликання (надання) повноважень посадової особи, яка має 
право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підпи-
сувати договори від імені юридичної особи.

4. Про припинення повноважень голови та членів Правління Товари-
ства.

5. Про обрання голови та членів Правління Товариства.
6. Про зміну місцезнаходження Товариства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викла-

дення його у новій редакції та надання повноважень уповноваженій особі 
Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

8. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
ПрАТ  «СК «ЕККО» протягом одного року з дня проведення загальних 
зборів акціонерів із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
сукупної вартості.

9. Про підтвердження правочинів, які вчинялися ПрАТ «СК «ЕККО» до 
дня проведення загальних зборів акціонерів.

10. Про підтвердження повноважень Голови та членів Правління ПрАТ 
«СК «ЕККО», які були призначені відповідно до Протоколу позачергових 
загальних зборів акціонерів № 4/15 від 24.11.2015 р. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах – 08 грудня 2015 року (станом на 24 годину).

Реєстрація учасників позачергових загальних зборів акціонерів 
ПрАТ  «Страхова компанія «ЕККО» буде проводитись з 11 години 30 хви-
лин до 12 години 00 хвилин 14 грудня 2015 року за місцем проведення по-
зачергових загальних Зборів акціонерів.

Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам 
акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до вимог 
чинного законодавства, або іншій документ, що підтверджує повноваження 
представника, паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішення з питань порядку денного позачергових загальних зборів 
акціонерів за місцем знаходження ПрАТ «СК «ЕККО» у робочі дні з 10:00 до 
16:00 за адресою: 01034, м. Київ, вул. Прорізна, 4, оф. 23. В день прове-
дення позачергових загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведен-
ня. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Лео-
нова В.Ю.

Голова правління
ПрАТ «Страхова компанія «ЕККО»  Леонова В.ю.
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

1. Повне найменування емітента ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОмЕРцІйНИй бАНК 
«ХРЕЩАТИК»

2. Код за ЄДРПОУ 19364259
3. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 490-52-30

5. Електронна поштова 
адреса 

korogodskaya@xbank.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

xcitybank.com.ua

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

Текст повідомлення:
Загальними зборами акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 20 листопада 

2015 року прийняті рішення:
- про припинення з 21 листопада 2015 року повноважень членів Спо-

стережної Ради ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у складі:
Голова Спостережної Ради Герасименко Андрій Леонідович (згода на 

розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному 
капіталі банку у розмірі 0,004%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перебував на посаді з 17.05.2008 (останній раз 
переобраний з 22.04.2015). 

Член Спостережної Ради Абдінов Артур Тазаханович (згода на роз-
криття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному капі-
талі банку у розмірі 0,000111%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перебував на посаді з 22.12.2007 (останній раз 
переобраний з 22.04.2015).

Член Спостережної Ради Гамзатов Руслан Габібуллахович (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному 
капіталі банку у розмірі 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перебував на посаді з 22.12.2007 (останній раз 
переобраний з 22.04.2015).

Член Спостережної Ради Іойлев Ігор Андрійович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 
22.04.2015. 

Член Спостережної Ради Падалка Віктор Михайлович, представник 
акціонера Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), (згода на розкриття паспортних даних не надана) акціями 
банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Перебував на посаді з 05.04.2014 (останній раз переобраний 
з 22.04.2015).

Член Спостережної Ради Прудка Наталя Сергіївна (згода на розкрит-
тя паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному капіталі 
банку у розмірі 0,000111%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Перебувала на посаді з 17.05.2008 (останній раз 
переобрана з 22.04.2015).

Член Спостережної Ради Серещенко Юрій Геннадійович (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному 
капіталі банку у розмірі 0,0012%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Перебував на посаді з 22.03.2013 (останній раз 
переобраний з 22.04.2015).

Член Спостережної Ради Ситнюк Костянтин Миколайович (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному 
капіталі банку у розмірі 0,000111%. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 22.04.2015.

Член Спостережної Ради Фурсенко Олександра Геннадіївна (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала 
на посаді з 26.03.2010 (останній раз переобрана з 22.04.2015).

- про обрання з 21 листопада 2015 року членів Спостережної Ради 
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» у складі:

Голова Спостережної Ради Герасименко Андрій Леонідович (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному 
капіталі банку у розмірі 0,004%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займав посаду в 
ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднішній день інших посад не займає.

Член Спостережної Ради Гамзатов Руслан Габібуллахович (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному 
капіталі банку у розмірі 0,0003%. Непогашеної судимості за корисливі та 

посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займав посаду в 
ТОВ «КФ «Укрфінком», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднішній день 
зай має посаду фінансового директора ТОВ «КФ «Укрфінком». Крім того, 
за довіреністю є уповноваженою особою компанії S.S.B BIO-SCIENCE 
TRADING LIMITED.

Член Спостережної Ради Іойлев Ігор Андрійович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років займав посади в АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ТОВ «ЛЕНД ПІВДЕНЬ 
2007», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднішній день займає посаду по-
мічника Голови Правління АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК». 

Член Спостережної Ради Крук Євген Васильович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років займав посади в Адвокатському об’єднанні «Ситнюк та партнери», 
АБ «Експрес-Банк», ПАТ «ЗАП-ЕКОРЕСУРС», Адвокатському об’єднанні 
«Солдатенко, Ситнюк та партнери». На сьогоднішній день займає посаду 
начальника Департаменту міжнародного, приватного та фінансового 
права Адвокатського об’єднання «Ситнюк та партнери». Крім того, зай-
має посаду члена Наглядової ради АБ «Експрес-Банк».

Член Спостережної Ради Падалка Віктор Михайлович, представник 
акціонера Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської 
ради (КМДА), (згода на розкриття паспортних даних не надана) акціями 
банку не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Протягом останніх п’яти років займав посади в Головному 
фінансовому управлінні виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) (з 29.12.2012 перейменовано у Департамент фінансів виконавчо-
го органу Київської міської ради (КМДА)) та ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На 
сьогоднішній день займає посаду першого заступника Директора Депар-
таменту фінансів виконавчого органку Київської міської ради (КМДА). 

Член Спостережної Ради Прудка Наталя Сергіївна (згода на розкрит-
тя паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному капіталі 
банку у розмірі 0,000111%. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займала посади в Ад-
вокатському об’єднанні «Ситнюк та партнери», ТОВ «Експресінвест», 
Адвокатському об’єднанні «Солдатенко, Ситнюк та партнери», 
АБ  «Експрес-Банк», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднішній день за-
ймає посаду директора ТОВ «Експресінвест». Крім того, займає посаду 
члена ревізійної комісії АБ «Експрес-Банк» та заступника начальника су-
дового департаменту Адвокатського об’єднання «Ситнюк та партнери».

Член Спостережної Ради Рієр Леонід Михайлович (згода на розкриття 
паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти 
років займав посади в ТОВ компанія з управління активами «Дельта», 
ТОВ Компанія з управління активами «Метрополіс». На сьогоднішній 
день займає посаду ревізора ТОВ Компанія з управління активами «Ме-
трополіс».

Член Спостережної Ради Серещенко Юрій Геннадійович (згода на 
розкриття паспортних даних не надана) володіє часткою у статутному 
капіталі банку у розмірі 0,0012%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займав посади в 
ТОВ «Аньюітет Проект», ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ», ТОВ «Фінансова ком-
панія «Меридіан», ТОВ «Будспецсервіс», ТОВ «Київська інвестиційна 
група», ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». На сьогоднішній день займає посаду за-
ступника директора з внутрішнього аудиту та фінансового контролю 
ТОВ  «Фінансова компанія «Меридіан». Крім того, займає посаду дирек-
тора ТОВ «Аньюітет Проект», директора ТОВ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ», є упо-
вноваженою особою за довіреністю компаній HINIK LIMITED, UPD 
(UKRAINIAN PROPERTY DEVELOPMENT) HOLDINGS LIMITED, 
MOSONCO HOLDINGS LIMITED, DARMI HOLDINGS LIMITED. 

Член Спостережної Ради Фурсенко Олександра Геннадіївна (згода 
на розкриття паспортних даних не надана) акціями банку не володіє. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Про-
тягом останніх п’яти років займала посади в ТОВ «Юріміксіко», ПАТ «КБ 
«ХРЕЩАТИК». На сьогоднішній день займає посаду директора 
ТОВ  «Юріміксіко».

Строк повноважень обраного складу Спостережної Ради ПАТ «КБ 
«ХРЕЩАТИК» 3 роки.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

Голова Правління  ____________ Д.м. Гриджук
 (підпис)
 М.П.  23.11.2015.
  (дата) 

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОмЕРцІйНИй бАНК «ХРЕЩАТИК»
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Товариство з обмеженою відповідальністю «СПЕЦВОДОБУД», як ак-
ціонер, який є власником 10 і більше відсотків простих іменних акцій 
ПУбЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВ-
ПАТОРІйСьКИй РИбЗАВОД» , керуючись частиною шостою 
статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», для реалізації прав 
передбачених ч.1 ст. 25 Закону України «Про акціонерні товариства» по-
відомляє про скликання 30 грудня 2015 року позачергових загальних 
зборів Публічного акціонерного товариства «ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ РИБЗА-
ВОД» (код ЄДРПОУ 20663004) (місцезнаходження Товариства: 97402 Ав-
тономна Республіка Крим м.Євпаторія Раздольненське шосе, 2). 

Місце проведення позачергових загальних зборів - 04071, м.Київ, ву-
лиця межигірська, будинок 37, офіс №3.

Час проведення загальних зборів - 12 годині 00 хвилин. 
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 

зборах – з 11 годин 30 хвилин до 11 годин 55 хвилин у день проведення 
позачергових загальних зборів та за місцем їх проведення. 

Порядок денний
(питання що виносяться на голосування):

1. Обрання Лічильної Комісії загальних зборів.
2. Обрання Голови загальних зборів та секретаря загальних зборів, за-

твердження регламенту загальних зборів.
3. Про зміну місцезнаходження ПАТ «Євпаторійський рибзавод».
4. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-

гальних зборах має бути відповідно до чинного законодавства за 3 (три) 
робочих дні до дати проведення загальних зборів, в зв’язку з цим пропо-
нується призначити дату складення переліку акціонерів, які мають право 
на участь у загальних зборах, на 24 грудня 2015 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповнова-
жені особи можуть ознайомитись за адресою: .Київ, вул.Межигірська, бу-
динок 37, приймальня, в наступні робочі дні (понеділок, вівторок, середа) 
з 09.00 до 16.30 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загаль-
них зборів - за місцем їх проведення за адресою - 04071, м.Київ, вулиця 
Межигірська, будинок 37, офіс №3.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – генеральний директор Бондаренко В’ячеслав Анатолійо-
вич, тел. 044 499-26-79, 044 499-26-92.

Річна інформація емітента цінних паперів
I. Основні відомості про емітента

1.) Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
телефон емітента: Вiдкрите акцiонерне товариство «Стайки-керамiк», 
00291032, Київська обл., Кагарлицький р-он, 09210, с.Стайки, вул. Берег, 4. 
(044) 501-08-96

2.) Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії: 25.11.2015

3.) Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річ-
ну інформацію: staykiceramic.org

4.) Аудиторська фірма, якою проведений аудит фінансової звітності: То-
вариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЮВМ-аудит», 20587317

5.) Інформація про загальні збори: Дата проведення: 29.04.2014р., 
чергові, кворум зборів: 94,905% Перелік питань, що розглядалися на за-
гальних зборах: 1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв,членiв 
лiчильної комiсiї. Акцiонер Деркач Т.М. запропонувала перелiк кандида-
тур. Вирішили: Кворум вважати досягнутим. Обрати робочi органи в 
складi: Мацкевiчус I.К - Голова зборiв, Iщенко Т.М. - секретар зборiв. За-
твердити регламент зборiв. 2. Звiт В.О. Генерального директора про ре-
зультати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та 
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. Доповiла в.о. Генераль-
ного директора Дяченко О.М., про результати фiнансово-господарської 
дiяльностi за 2013 рiк. Вирiшили: Затвердити звiт. 3. Звiт Наглядової ради 
Товариства про результати дiяльностi у 2013 роцi та прийняття рiшення 
за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради. Виступив Голова Наглядо-
вої ради Мацкевiчус I.С., звiтував про роботу Ради у 2013р. Вирiшили: 
Затвердити звiт. 4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати 
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та прийняття 
рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї. Ви-
ступила Голова Ревiзiйної комiсiї Iщенко Т.М., звiтувала про проведенi 
перевiрки господарської дiяльностi Товариства за 2013р. Вирiшили: За-
твердити звiт. 5. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 
2013 рiк, та визначення основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 
2014 рiк. Голова Наглядової ради запропонував затвердити рiчний звiт та 
баланс Товариства. Вирiшили: Затвердити рiчний звiт та баланс 
ВАТ «Стайки-Керамiк» за 2013рiк та основнi напрямки дiяльностi. 6. Прий-

няття рiшення про розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства по 
пiдсумкам роботи за 2013 рiк. Виступив Мацкевiчус I.С., ознайомив з 
фiнансовою звiтнiстю Товариства за 2013 рiк та доповiв, що Товариство у 
звiтному роцi прибуток не отримало. По всім питанням, що розглядалися 
на загальних зборах акціонерів рішення прийняті одноголосно. Позачер-
гові збори акціонерів не проводились.

6.) Інформація про дивіденди: Рішення щодо виплати дивідендів не 
приймалось.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємства (тис. грн)

Найменування показника
Період

звіт-
ний

попере-
дній

Усього активів 1514 1514
Основні засоби (за залишковою вартістю) 868 868
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 0 0
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Власний капітал 1466 1466
Статутний капітал 1066 1066
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 194 194
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 42 42
Поточні зобов'язання і забезпечення 6 6
Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн)

0 0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 29870 29870
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 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 
«СТАйКИ-КЕРАмIК»

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента 

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«бУДІВЕЛьНО-мОНТАжНА ФІРмА 

«АЗОВСТАЛьбУД»
Код за ЄДРПОУ 01237193, місцезнаходження – 87505, м. Маріу-

поль, вул. Якова Гугеля, 3, тел. (0629) 22-13-30, факс (0629) 23-55-69, 
plan.аzovstalstroy@ukr.net,

адреса власної сторінки в мережі Інтернет http://azovstalstroy.ukrgold.net
У номері 187(2191) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку було опубліковано недостовірну інформацію (текс з по-
милкою у датах).

Рішенням Наглядової ради (протокол № 139 від 27 липня 
2015  року):

- Звільнено з посади генерального директора Товариства Панасенка 
Олександра Андрійовича по закінченню строку дії договору.

Панасенко Олександр Андрійович (паспорт серія ВК, № 836504, ви-
даний Жовтневим РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій 
області 26.08.2011), який володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства у розмірі 2,0777%. Посадова особа перебувала на посаді генераль-
ного директора з 01 червня 2012 року по 27 липня 2015 року. Особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

- Призначено на посаду генерального директора публічного акціонер-
ного товариства «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд» Сидорен-
ко Олександра Дмитровича з 28.07.2015 по 28.07.2018.

Сидоренко Олександр Дмитрович (паспорт серія ВЕ, № 529700, ви-
даний Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 
13.12.2001), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. 
Протягом своєї діяльності займав посади: майстра, головного інженера, 
начальника ОУС, провідного інженера, завідувача групою відділу інже-
нерних вишукувань, начальника сектора електрохімічного захисту під-
земних комунікацій, заступника директора, начальника сектора реєстра-
ції та огляду посудин по ДП, директора філії, директора відділення, 
заступника генерального директора. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

Генеральний директор  О.Д. Сидоренко 
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Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37816843
Місцезнаходження: Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя 

Липківського, буд. 45
Телефон/факс (044) 594-28-07, (044) 594-28-07
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку  – 

діяльність з торгівлі цінними паперами, брокерська діяльність, серія АЕ 
№  286988 від 28.08.2014р. (строк дії з 09.04.2012р. - необмежений); Ліцен-
зія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ність з торгівлі цінними паперами, дилерська діяльність, серія АЕ № 286989 
від 28.08.2014р. (строк дії з 09.04.2012р. - необмежений).

Електрона поштова адреса: fincortrade@security-cb.com.ua
Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій 

товариства
У відповідності до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні това-

риства», Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНКОРТРЕЙД» по-

відомляє про свій намір придбати значний пакет акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (Україна, 03035, 
м.  Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 45, ідентифікаційний 
код юридичної особи 30965299, надалі – ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»), 
який за наслідками такого придбання становитиме 10 і більше відсотків 
простих іменних акцій товариства.

На дату складання та подання цього Повідомлення ТОВ «ФІНКОР-
ТРЕЙД» належить 10210672 (десять мільйонів двісті десять тисяч шістсот 
сімдесят дві) штуки простих іменних акцій ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

ТОВ «ФІНКОРТРЕЙД» має намір придбати 14425194 (чотирнадцять 
мільйонів чотириста двадцять п`ять тисяч сто дев`яносто чотири) штуки 
простих іменних акцій ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ».

Начальник відділу інвестицій та цінних паперів ТОВ «ФІНКОР-
ТРЕйД» Лисенко Н.б.

25.11.2015 р.

ТОВАРИСТВО З ОбмЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІСТю 
«ФІНКОРТРЕйД»

Шановний акціонер!
Публічне акціонерне товариство «Татарбунарське автотранспортне 

підприємство №15143»
код за ЄДРПОУ 21018895, місцезнаходження згідно з реєстраційними 

документами: 68100 Одеська обл., м.Татарбунари, вул. Степова, 5 пові-
домляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені 
на 12 січня 2015 р. о 10.00. за місцезнаходженням товариства: 68100 
Одеська обл., м. Татарбунари, вул. Степова, 5 (приміщення адмінбу-
дівлі, актова зала №1).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день 
та за місцем проведення зборів з 9.00 до 9.45 відповідно до переліку акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом 
на 24.00 05 січня 2015 р. у порядку, встановленому законодавством про 
депозитарну систему України. Для реєстрації учасникам зборів необхідно 
при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представ-
ника, представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший 
документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповід-
но до чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.Обрання голови та членів лічильної комісії, прийняття рішення про 

припинення їх повноважень.
2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.
3. Розгляд звіту правління за 2014 р. та прийняття рішення за наслідка-

ми розгляду звіту правління
4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рі-

шення за наслідками розгляду звіту наглядової ради
5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2014 р. та прийняття 

рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії
6. Затвердження річного звіту товариства за 2014 р.
7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2014 р., затвердження роз-

міру річних дивідендів
8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової 

ради товариства
9. Визначення кількісного складу членів наглядової ради та обрання 

членів наглядової ради
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обран-
ня особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів 
з членами наглядової ради

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з мате-
ріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 68100 Одеська обл., 
м. Татарбунари, вул. Степова, 5 кабінет бухгалтерії в понеділок, середу, 
п»ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів — у місці їх проведен-
ня. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами — головний бухгалтер — Вєлєва Олена Михай-
лівна (тел.(04844) 32284) Письмові пропозиції щодо порядку денного збо-
рів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. (04844) 32213, (04844) 32284  Наглядова рада
Основні показники фінансово-господарської діяльності  

ПАТ «АТП 15143» (тис. грн.) 
Найменування показника період

2014 рік 2013 рік
Усього активів 178 94
Основні засоби 391 391
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 11 11
Сумарна дебіторська заборгованість 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти 0 7
Нерозподілений прибуток (збиток) (10) (1 8)
Власний капітал 0 0
Статутний капітал 76,5 76,5
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 111 35
Чистий прибуток (збиток) 8 (35)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 306000 306000
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) 31 27

Довідки за телефоном 04844-3-32-13 факс 04844-3-22-84

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТАТАРбУНАРСьКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄмСТВО №15143»

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАЛА РАДIО»

РІЧНА ІНФОРмАцІЯ 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
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходжен-
ня, міжміський код та телефон 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«Гала Радiо», 23510519, 01032 
м. Київ вул. Саксаганського, буд. 91, 
кв.6, 067-568-58-25

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодос-
тупній інформаційній базі даних 
Комісії

27.11.2015 

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://galaradio.nr-avers.com.ua

ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГалаНет»

РІЧНА ІНФОРмАцІЯ 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
1. Повне найменування емітента, 
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, 
міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство 
«ГалаНет», 31281324, 01032 
м. Київ вул. Саксаганського, 
буд. 91, кв. 8, 067-568-58-25

2. Дата розкриття повного тексту 
річної інформації у загальнодоступ-
ній інформаційній базі даних Комісії

27.11.2015

3. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, на якій розміщено 
регулярну річну інформацію

http://galanet.nr-avers.com.ua
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ПОВІДОмЛЕННЯ 
ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗбОРІВ АКцІОНЕРІВ 

ПАТ «Кб «ХРЕЩАТИК»,
код ЄДРПОУ 19364259

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕ-
ЩАТИК», місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 8-А, повідом-
ляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів банку.

Загальні збори акціонерів банку відбудуться 29 грудня 2015 року за 
адресою: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, поверх 2, конференц-зал 
(кімната 226). 

Початок зборів о 15-00 годині.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних збо-

рах акціонерів проводиться 29 грудня 2015 року з 14-30 до 15-00 за місцем 
проведення Загальних зборів акціонерів. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складається станом на 24 годину 23 грудня 2015 року. 

Для участі у Загальних зборах акціонерам (представникам акціонерів) 
необхідно мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представ-
ника), а представникам акціонерів (фізичних чи юридичних осіб) – також 
документи, що підтверджують повноваження представника на участь у 
Загальних зборах акціонерів ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».

ПОРЯДОК ДЕННИй:
1. Про обрання членів лічильної комісії. 
2. Про збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за раху-

нок додаткових внесків.

3. Про приватне розміщення акцій ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
4. Про визначення уповноваженого органу на проведення дій щодо 

збільшення статутного капіталу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за рахунок додат-
кових внесків. 

5. Про визначення уповноважених осіб на проведення дій щодо збіль-
шення статутного капіталу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за рахунок додаткових 
внесків. 

Акціонери банку, які бажають ознайомитися з документами, необхідни-
ми для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів, можуть звертатися до банку у 
робочі дні (з понеділка по п’ятницю) у робочий час (з 9.00 до 13.00 та з 
14.00 до 18.00) за місцезнаходженням ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»: м. Київ, 
вул. Іллінська 8, 10-й під’їзд, 2 поверх, кімната 1.

У день проведення позачергових Загальних зборів акціонери банку 
можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рі-
шень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів, а 
саме: м. Київ, вул. Іллінська 8, під’їзд 7, поверх 2, конференц-зал (кімна-
та 226). 

Посадові особи ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», відповідальні за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного – Голова Правління Гриджук Дмитро Миколайо-
вич та корпоративний секретар Ратушнюк Ольга Яківна.

Довідки за телефонами: (044) 428-97-51. 

Голова Спостережної Ради  А.Л. Герасименко

Спростування розкриття недостовірної інформації.
ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЧЕРНІВЕцьКИй цЕГЕЛьНИй ЗАВОД №3»
(місцезнаходження: 58022, Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул. Кармелюка, будинок 78, ідентифікаційний код 05508177)

повідомляє що в оголошенні зборів, яке було опубліковане в офіційному 
друкованому виданні Комісії Газеті «Відомості НКЦПФР» №183 від 28 вересня 
2015 року, № 201 від 23.10.2015 року, а також в загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії (25.09.2015р. та 26.10.2015р.) та на власному веб-сайті 
було оприлюднено недостовірну інформацію, а саме допущено неточність в 
Основних показниках фінансово-господарської діяльності підприємства.

Для спростування розкриття недостовірної інформації Публічне акціонер-
не товариство «Чернівецький цегельний завод №3» публікує виправлені 
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

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

Найменування показника період
звітний
2014 рік

попередній
2013 рік

Усього активів 14813 13117

Основні засоби 4349 4833
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2107 3655
Сумарна дебіторська заборгованість 953

3409
1683
2817

Грошові кошти та їх еквіваленти 4001 129
Нерозподілений прибуток 9773 7784
Власний капітал 13075 11086
Статутний капітал 2759 2759
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 1738 2031
Чистий прибуток (збиток) 1989 (3173)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 12542 12542
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.) 

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду 

- -

Чисельність працівників на кінець періоду
(осіб) 

256 167

Генеральний директор ПАТ «Чернiвецький цегельний завод №3» Вата-
манюк Людмила Михайлiвна
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Річна інформація емітента цінних паперів
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 НАСОСО-
бУДУВАННЯ", 00220477Сумська , 
Сумський, 40003, м Суми, 2-га 
Залiзнична, 2 (0542) 25-13-71,

2. Дата розкриття повного 
тексту річної інформації у 
загальнодоступній інформа-
ційній базі даних Комісії

26.11.2015

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. ауди-
тора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фі-
нансової звітності

Приватне пiдприємство аудиторська 
фiрма «Альфа-Аудит», 31312205

5. Інформація про загальні 
збори (розділ заповнюється у 
випадку, якщо емітент - акціо-
нерне товариство)

загальні збори в 2014 році не проводи-
лись, оскільки наглядова рада Товари-
ства не затвердила дату їх проведення та 
порядок денний.

6. Інформація про дивіденди.
За результатами 

звітнього періоду
За результатами періоду, 
що передував звітньому

за 
простими 
акціями

за 
привіле-

йованими 
акціями

за 
простими 
акціями

за привілейо-
ваними 
акціями

Сума нарахованих 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 48500.000 0.000

Нарахувані дивіден-
ди на одну акцію, грн.

0.000 0.000 0.000 0.000

Сума виплачених 
дивідендів, грн.

0.000 0.000 48500.000 0.000

Дата складання пе-
реліку осіб, які мають 
право на отримання 
дивідендів
Дата виплати 
дивідендів
Опис За пiдсумками роботи у 2013 р. Товариство отрима-

ло чистого прибутку 194 тис. грн i повинно спряму-
вати на виплату дивiдендiв державi 25% чистого 
прибутку (на державну частку акцiй - 50% вiд 50%. 
Пiдстава - постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 
29 сiчня 2014 р. N 33). Ця сума складає 48 500 грн. 
Дивiденди на державну частку акцiй в сумi 48 500 
грн. сплаченi 27.06.2014 р. За пiдсумками роботи у 
2014 р. Товариство отримало чистого прибутку 
214тис. грн. Дивiденди на державну частку акцiй 
будуть сплаченi до 01.07.2015р.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства 

(тис. грн)
Найменування показника Період

звітний попередній
Усього активів 33827 33101
Основні засоби (за залишковою вартістю) 23471 23843
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 4849 4464
Сумарна дебіторська заборгованість 142 106
Грошові кошти та їх еквіваленти 89 43
Власний капітал 31986 31351
Статутний капітал 11234 11234
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -355 -954
Довгострокові зобов'язання і забезпечення 0 0
Поточні зобов'язання і забезпечення 1841 1750
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.00476 0.00432
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію (грн)

0.00476 0.00432

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 44935216 44935216
Цінні папери власних 
випусків, викуплені 
протягом звітного 
періоду

загальна номінальна 
вартість
у відсотках від 
статутного капіталу

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

0 0

ПУбЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЧЕРНІВЕцьКИй цЕГЕЛьНИй ЗАВОД №3»

(місцезнаходження: 58022, Чернівецька область, м. Чернівці, 
вул.  Кармелюка, будинок 78, ідентифікаційний код 05508177)

повідомляє що «30» грудня 2015 року об 17.00 год.
за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Кармелюка, 
будинок 78 (актовий зал «Чернівецький цегельний завод №3») 

відбудуться позачергові загальні збори акціонерів
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів 
акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної комісії. Обрання 
голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про припинення Публічного акціонерного товариства ««Чернівецький 
цегельний завод №3» шляхом його реорганізації (перетворення).

3. Обрання (призначення) комісії з припинення Публічного акціонерного 
товариства «Чернівецький цегельний завод №3».

4. Затвердження умов, строків та порядку припинення Публічного акціо-
нерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3».

5. Затвердження умов, строків та порядку заявлення вимог кредиторів 
до Публічного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод 
№3».

6. Затвердження умов, строків та порядку обміну акцій Публічного акці-
онерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» на частки в ста-
тутному капіталі товариства, що утворюється внаслідок перетворення (ре-
організації) .

7. Затвердження порядку, умов та строків викупу акцій. Затвердження 
переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового ви-
купу належних їм акцій .

8. Затвердження ціни викупу акцій.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, скла-

дається станом на 24 годину 24.12. 2015 року. З матеріалами, що стосують-
ся підготовки до проведення загальних зборів, акціонери Товариства мо-
жуть ознайомитися за адресою: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. 
Кармелюка, будинок 78 в робочий час. Відповідальний за ознайомлення з 
документами Більчак М.В.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що 
посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників акціоне-
рів – доручення на право участі у зборах, оформлене відповідно до вимог 
законодавства. Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників 
буде відбуватися з 15.00 до 16.50 у день та за місцем проведення зборів.

Генеральний директор ПАТ «Чернiвецький цегельний завод №3» Вата-
манюк Людмила Михайлiвна



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №226, 27 листопада 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

14

З 16 по 22 листопада 2015 року  
НКцПФР винесла 31 постанову про 

накладення санкцій
За минулий тиждень, з 16 по 22 листопада 2015 

року, уповноваженими особами Центрального апарату 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(без врахування територіальних органів регулятора) 
була винесена 31 постанова про накладення санкцій за 
правопорушення.

Зокрема, застосовані такі санкції до професійних 
учасників фондового ринку, емітентів, юридичних та 
фізичних осіб:

- за неподання інформації до Комісії – 24;
- за повторне неподання інформації до Комісії – 1;
- за нерозміщення інформації у загальнодоступній 

інформаційній базі даних Комісії – 1;
- за неопублікування інформації – 1;
- за порушення вимог законодавства щодо цінних 

паперів – 1;
- за невиконання розпорядження про усунення пору-

шень законодавства про цінні папери – 1;
- за несвоєчасне виконання розпорядження про усу-

нення порушень законодавства про цінні папери – 1;
- за порушення вимог законодавства щодо цінних 

паперів, а саме за фактом відсутності за місцезнаходженням, 
зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії, - анулюван-
ня ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме дилерської діяльності та брокерської 
діяльності – 1.

В цілому з початку поточного року, станом на 22.11.2015 
року (за даними лише Центрального апарату НКЦПФР):

- розглянуто справ про правопорушення на ринку 
цінних паперів – 513 (+ 31 за минулий тиждень);

- накладено фінансових санкцій за правопорушення 
на ринку цінних паперів – 323 на суму 2,57 млн грн (+ 28 
за минулий тиждень на суму 0,12 млн грн);

- винесено попереджень – 128 (+ 2 за минулий тиж-
день);

- закрито справ про правопорушення на ринку цінних 
паперів – 34;

- зупинена дія ліцензії – 1;
- анульована ліцензія – 27;
- сплачено штрафів – 157 на суму 1,15 млн грн (+ 3 за 

минулий тиждень).

Рада приняла закон о децентрализации 
услуг госрегистрации

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий 
децентрализацию услуг государственной регистрации 
юридических лиц, физических лиц предпринимателей и 
общественных формирований.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-
Украина», законопроект №2983 о внесении соответ-
ствующий изменений в закон «О государственной ре-
гистрации юридических лиц, физических лиц, 
предпринимателей» во втором чтении и в целом на за-
седании в четверг поддержали 247 народных депута-
тов.

Закон предусматривает передачу на места функций 
по предоставлению услуг государственной регистрации. 
Закон также предусматривает создание Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, физических лиц 
предпринимателей и общественных формирований, 
держателем которого определено Министерство юсти-
ции Украины.

Согласно закону, государственный регистратор юри-
дических лиц, физических лиц предпринимателей и об-
щественных формирований – это лицо, которое нахо-
дится в отношениях с субъектом государственной 
регистрации, нотариус.

Министр юстиции Украины Павел Петренко, представ-
ляя закон, подчеркнул: «Аккредитованными субъектами 
могут быть юридические лица публичного права, то есть 
государственные и коммунальные предприятия, в трудо-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО «ЛЮКС»
2. Код за ЄДРПОУ: 32880322
3. Місцезнаходження: 83001, Донецька область, місто Донецьк, вулиця 

Постишева, 107
4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 343-99-42 (062) 334-99-42
5. Електронна поштова адреса: julia@luks-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.luks-ua.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІI: Ві-

домості про зміну складу посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Посадову особу – головного бухгалтера Лозинську Людмилу Володими-
рівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) переведено заступ-
ником головного бухгалтера з 23.11.2015 р. Посадова особа часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. На посаді особа перебувала з 
30.06.2005 р. по 23.11.2015 р. Посадова особа непогашеною судимості за 
корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про при-
пинення повноважень – Генеральний директор, причина прийняття цього 

рішення: заява Лозинської Л.В. від 20.11.2015 р.; підстава: наказ Генераль-
ного директора АТ «ЛЮКС» № 51-к від 20.11.2015 р.

З 23.11.2015 р. Хоба Тетяну Миколаївну (згоди на розкриття паспортних 
даних не надано) призначено на посаду головного бухгалтера. Посадова 
особа часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Посадова особа 
непогашеною судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом 
останніх п’яти років обіймала посаду головного бухгалтера. Строк, на який 
призначено особу: безстроково. Орган, що прийняв рішення про призна-
чення – Генеральний директор, причина прийняття цього рішення: заява 
Хоба Т.М. від 20.11.2015 р.; підстава: наказ Генерального директора 
АТ  «ЛЮКС» № 52-к від 20.11.2015 р.

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  (підпис)
Генеральний директор     Ю.Ю. Перерва
  (ініціали та прізвище керівника) 
 М. П.  
  24 листопада 2015 року 
  (дата)

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЛюКС»

НОВИНИ
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вых отношениях с которыми находятся не менее трех го-
сударственных регистраторов, и которые до начала осу-
ществления полномочий государственной регистрации 
заключили договора страхования гражданской ответ-
ственности с минимальным размером страховой суммы 
до 1000 минимальных размеров заработной платы».

Министр также подчеркнул, что закон предоставит 
возможность, помимо местных органов власти, и госу-
дарственным администрациям создавать коммунальные 
предприятия, которые будут также предоставлять каче-
ственный сервис в сфере регистрации. Кроме того, за-
кон предусматривает принцип экстерриториальности в 
предоставлении услуг государственной регистрации.

Внефракционный народный депутат Виктория Пташ-
нык отметила, что введение этого принципа может при-
вести к трудностям, когда невозможно будет найти ори-
гиналы документов, поскольку нет единого места 
хранения этих оригиналов.

По словам П.Петренко, также будет ликвидирована 
государственная регистрационная служба, которую соз-
дали в 2011 году с целью, по его словам, «создать пре-
пятствия при регистрации и установить бюрократию».

«Новации предусматривают полный отказ Министер-
ства юстиции от функции регистрации, передачу полно-
мочий и денег на места, введение электронных сервисов 
и самое главное – создание конкуренции в сфере реги-
страции», - отметил он.

По словам министра, этот закон коснется более 20 млн 
украинцев, которые ежегодно обращаются в органы 
юстиции за разными рода сервисами.

НбУ усилил меры воздействия на 
платежные системы в случае нарушения 

требований по переводу средств
Национальный банк Украины (НБУ) усиливает меры 

воздействия на организации платежных систем, их участ-
ников и операторов услуг платежной инфраструктуры.

Соответствующее постановление НБУ № 815 от 
25 ноября «О внесении изменений в некоторые 
нормативно-правовые акты НБУ», которое регулятор 
обнародовал на веб-сайте в среду вечером, вступает 
в силу с 26 ноября.

Согласно документу, Нацбанк отныне имеет право 
остановить на срок до одного года действие лицензии 

небанковского финучреждения на перевод средств в на-
цвалюте без открытия счетов в случае нарушения тре-
бований законодательства по переводу средств.

Ранее регулятор имел право только отозвать либо ан-
нулировать лицензию небанковского финучреждения.

Кроме того, в случае нарушения требований центро-
банка к остановке финансовых операций банками, не-
банковскими финучерждениями и национальным опера-
тором почтовой связи, Нацбанк может применить к ним 
ряд мер воздействий.

«Постановление принято с целью усовершенствования 
порядка применения мер воздействия к объектам оверсай-
та, которыми являются платежные организации платежных 
систем, их участники и операторы услуг платежной инфра-
структуры», - отмечает центробанк на веб-сайте.

Евро стабилен у минимума  
за 7 месяцев в паре с долларом

Евро в четверг держится у самого низкого уровня за 
семь месяцев в паре с долларом США на ожиданиях, 
что Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширит сти-
мулирующие программы на заседании 3 декабря, сооб-
щает агентство Bloomberg.

Единая европейская валюта к 9:02 МСК 26 ноября стои-
ла $1,0619 по сравнению с $1,0624 на завершение преды-
дущей сессии в Нью-Йорке, за которую евро подешевел на 
0,2%. Падение курса евро по итогам ноября может стать 
самым значительным с марта на фоне ожидающегося уси-
ления расхождений в денежно-кредитной политике ЕЦБ и 
Федрезерва. По темпам снижения к доллару евро уступает 
лишь датской кроне (в обоих случаях - более 3,5%).

«Мы ожидаем, что ЕЦБ снизит ставку по депозитам на 
следующей неделе больше, чем рассчитывает рынок, и 
это сохранит необходимость продавать евро на подъе-
ме», - заявил старший рыночный аналитик Royal Bank of 
Scotland в Сингапуре Мансур Мохи-уддин.

Иена подорожала к доллару на 0,1% - до 122,58 иены/$1, 
накануне курс иены упал на 0,2%. Стоимость японской на-
цвалюты в паре с евро поднялась в четверг до 130,16 иены 
против 130,41 днем ранее.

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