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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«17» червня 2015 р.  м. Київ  №826

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ РЕЗЕРВ»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕ-
ЗЕРВ» до Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на видачу ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку відповідно 
до Ліцензійних умов провадження професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльнос-
ті з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-

терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108, 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 10.07.2015 ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНО-

МУ ТОВАРИСТВУ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВА-
МИ «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (04210, м. Київ, про-
спект Героїв Сталінграда, будинок 12-Л, ідентифікаційний 
код юридичної особи 22904759) ліцензію на проваджен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами інституційних інвесторів (ді-
яльності з управління активами) у зв’язку із закінченням 
09.07.2015 строку дії попередньо виданої ліцензії серії 
АВ№534179.

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

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

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (Си мо-
ненко О.М.) забезпечити внесення відповідних змін до 
ліцензійного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

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

Т.в.о.Голови Комісії  І. Назарчук
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 826 від 17.06.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР: оприлюднено результати засідання регулятора фондового ринку
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) повідомляє про результати засідання, що 

відбулося 17 червня 2015 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду 
«ДИНАМІКА» ТОВ «КУА «ТАСК-інвест»

прийнято рішення

2. Щодо реалізації активів закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвес-
тиційного фонду «СПЕКТР» ТОВ «КУА «ТАСК-інвест» при його ліквідації

прийнято рішення

3. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – 
діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами) ПрАТ «КУА «НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ»

прийнято рішення

4. Про затвердження змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2015 рік, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 16.12.2014 №1723 та Плану роботи Комітетів Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2015 рік, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.2014 №1724

прийнято рішення

5. Щодо внесення змін до інформації про ТОВ «Рейтингове агентство ІВІ-Рейтинг», що 
міститься в Державному реєстрі уповноважених рейтингових агентств

прийнято рішення

6. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький 
міськмолокозавод» у зв`язку зі зміною номінальної вартості та кількості акцій без зміни 
розміру статутного капіталу

прийнято рішення

7. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»

прийнято рішення

8. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Банк Кредит Дніпро»

прийнято рішення

9. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акці-
онерного товариства «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»

прийнято рішення

10. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного ак-
ціонерного товариства «УНІВЕРСАЛ БАНК»

прийнято рішення

11. Щодо відмови в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Пу-
блічного акціонерного товариства «ЗЛАТОБАНК» 

прийнято рішення

12. Щодо відмови у скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Фірма «Антія»

прийнято рішення

13. Щодо відмови у скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій ПАТ «Мелітопольський «Агрос»

прийнято рішення

14. Щодо відмови у скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ Завод «Титан»

прийнято рішення

15. Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський мета-
лургійний завод імені Комінтерну» від 24.03.2015 № 608 на постанову про накладення 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 05.03.2015 № 57-ДН-1-Е

постанову про накладен-
ня санкції – скасувати, а 
справу – направити на 
новий розгляд до цен-

трального апарату Комісії
16. Про розгляд скарги Фірми «Радуга» у вигляді товариства з обмеженою відповідаль-
ністю від 27.03.2015 № 7 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 12.03.2015 № 156-ПУ-1-Е

постанову про накладен-
ня санкції – залишити без 

змін, а скаргу – без 
задоволення

17. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного ак-
ціонерного товариства «ВТБ Банк»

прийнято рішення

18. Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

прийнято рішення
(без зауважень)

ІНФОРмАЦІЙНІ ПОВІдОмЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР
НКЦПФР повідомляє  
про дематеріалізацію

Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва 

про реєстрацію випуску акцій ВАТ «П’ЯТИЙ ЕКСПЕдИ-
ЦІЙНИЙ ЗАГІН ПІдВОдНИХ ТА ГІдРОТЕХНІЧНИХ РО-
БІТ» (04071, м. Київ, Електриків, буд. 4, код за ЄДРПОУ: 
14287672), загальна сума випуску акцій – 20562,15 грн, 
номінальна вартість акцій - 0,35 грн, кількість простих 
іменних акцій – 58749 штук. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій у бездокументарній формі існування 
№82/10/1/2001, дата реєстрації: 02 березня 2001 року, 
дата видачі: 16 червня 2015 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на 
підставі рішення НКЦПФР від 24.10.13 №2484, пункту 5 
Розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у 
зв’язку зі зміною найменування емітента та/або забезпе-
ченням існування іменних цінних паперів у бездокумен-
тарній формі, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 
2013 року № 736, відповідно до наданих документів ви-
дано свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних 
акцій ВАТ «П’ятий експедиційний загін підводних та гід-
ротехнічних робіт» (04071, м. Київ, Електриків, буд. 4, 
код за ЄДРПОУ: 14287672) у зв’язку з забезпеченням іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній фор-
мі – розпорядження № 42-Цд-ЗС від 16 червня 
2015 року.

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

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 5 розділу ІV Положення про порядок 
припинення пайового інвестиційного фонду, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 19.11. 2013 № 2605, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 за 
№ 2128/24660, та наданих документів Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «Форвард», місцезнаходження: 61003, 
м.  Харків, пров. Університетський, 1, код за ЄДРПОУ: 
32439633, на скасування реєстрації випуску інвести-
ційних сертифікатів Інтервального диверсифікованого 
пайового інвестиційного фонду «Форвард-фонд Зба-
лансований» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано ре-
єстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Інтер-
вального диверсифікованого пайового 
інвестиційного фонду «Форвард-фонд Збалансо-
ваний» ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальніс-
тю «Компанія з управління активами «Форвард» на 
загальну суму 10 000 000 (десять мільйонів) гривень, у 
кількості 10 000 (десять тисяч) штук, номінальною вар-
тістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстра-
цію проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Інтер-
вального диверсифікованого пайового інвестиційного 
фонду «Форвард-фонд Збалансований» ТОВАРИСТВА 
з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «Форвард», що зареєстрований 
25.04.2008  року Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про реє-
страцію випуску інвестиційних сертифікатів Інтерваль-
ного диверсифікованого пайового інвестиційного фон-
ду «Форвард-фонд Збалансований» ТОВАРИСТВА з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «Форвард» від 06.09.2013 року №00475, що 
видане Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку – розпорядження № 0205-СІ від 
17  червня 2015 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 інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11. 2013 № 2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за № 2128/24660, та 
наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Форвард», 
61003, м. Харків, пров. Університетський, 1, код за 
ЄДРПОУ: 32439633, на скасування реєстрації випуску 
інвестиційних сертифікатів Інтервального диверсифіко-
ваного пайового інвестиційного фонду «Форвард-фонд 
Динамічний» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реє-
страцію випуску інвестиційних сертифікатів Інтерваль-
ного диверсифікованого пайового інвестиційного 
фонду «Форвард-фонд динамічний» ТОВАРИСТВА з 
обмеженою відповідальністю «Компанія з управлін-
ня активами «Форвард» на загальну суму 10 000 000 
(десять мільйонів) гривень, у кількості 10 000 (десять ти-
сяч) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гри-
вень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестицій-
них сертифікатів Інтервального диверсифікованого 
пайового інвестиційного фонду «Форвард-фонд Дина-
мічний» ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «Форвард», що зареє-
стрований 25.04.2008 року Державною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку. Анульовано свідоцтво про 
реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів Інтер-
вального диверсифікованого пайового інвестиційного 
фонду «Форвард-фонд Динамічний» ТОВАРИСТВА з об-
меженою відповідальністю «Компанія з управління акти-
вами «Форвард» від 06.09.2013 року №00474, що видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку – розпорядження № 0204-СІ від 17 червня 
2015 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 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 юс-
тиції України 28.08.2013 за № 1475/24007, рішення Комі-
сії № 787 від 09.06.2015 та наданого звіту про досягнення 
мінімального обсягу активів Пайового неди-
версифікованого закритого інвестиційного фонду «ОТП 
Інвест+» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» (код за ЄДРІСІ – 
23200292) ТОВ «Компанія з управління активами «ОТП 
Капітал» (код за ЄДРПОУ – 35290039), визнано Пайо-
вий недиверсифікований закритий інвестиційний 
фонд «ОТП Інвест+» ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» ТОВ 
«Компанія з управління активами «ОТП Капітал» та-
ким, що відповідає вимогам щодо мінімального обсягу 
активів пайового фонду – розпорядження № 0269-СІ 
від 9 червня 2015 року.

*   *   *
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Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 4 пункту 4 
глави 5 розділу ІІІ Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948, із змінами та доповненнями, та відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Кондитерська фабрика 
«Лагода», код за ЄДРПОУ: 32967502, місцезнаходжен-
ня: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, 
вул. Фрунзе, 99, на зупинення обігу облігацій у зв`язку з 
анулюванням викуплених облігацій, зупинено обіг облі-
гацій серії «А» ПрАТ «Кондитерська фабрика «Лаго-
да» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій від 
18.03.2011 року №47/2/11, видане 13.12.2011 року Дер-
жавною комісією з цінних паперів та фондового ринку)  – 
розпорядження № 38-КФ-ЗО від 17 червня 
2015  року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 24.10.2013р. № 2484, на підставі підпункту 2) 
пункту 4 глави 1 розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій між-
народних фінансових організацій та їх обігу, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 27.12.2013р. № 2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014р. за 
№  171/24948 (із змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від Товариства з обмеженою відповідальніс-
тю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДЕБЕР», 01133, м. Київ, 
бульвар Лесі Українки, буд. 34, офіс 214, код за ЄДРПОУ: 
37783881, на скасування реєстрації випуску облігацій у 
зв’язку з анулюванням викуплених емітентом облігацій 
(серія А), скасовано реєстрацію випуску облігацій (серія 
А) Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІ-
НАНСОВА КОмПАНІЯ «дЕБЕР». Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій (серія А) Товариства з обме-
женою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ДЕБЕР» від 03 листопада 2014 року №222/2/2014, ви-
дане Національною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку, дата видачі: 04  грудня 2014 року, анульова-
но – розпорядження №  102-КФ-С-О від 19 червня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, на підставі рішення Ко-
місії від 24.10.2013 №2484, на підставі п.п.1 п. 4. гл. 1 
розд. ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 

27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.01.14р. за № 171/24948 (зі змінами), та від-
повідно до документів, отриманих від ПрАТ «Нео Віта», 
код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, м. Київ, Кловський 
узвіз, буд.9/2, оф.71, на скасування реєстрації випуску 
облігацій серії «АВ» у зв’язку з погашенням, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» се-
рії  «АВ». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ  «Нео Віта» серії «АВ» від 11.06.2013р. №87/2/2013, 
видане 07.08.2013р. Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 103-КФ-С-О від 19 червня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення Ко-
місії від 24.10.2013 № 2484, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 
розд. ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та від-
повідно до документів, отриманих від ПрАТ «Нео Віта», 
код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, м.Київ, Кловський 
узвіз, буд.9/2, оф.71, на скасування реєстрації випуску 
облігацій серії «АС» у зв’язку з погашенням, скасовано 
реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» се-
рії  «АС». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ «Нео Віта» серії «АС» від 11.06.2013р. №88/2/2013, 
видане 09.09.2013р. Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 104-КФ-С-О від 19 червня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Південно-Українського територіального управ-
ління, на підставі рішення НКЦПФР від 23.04.2013р. 
№  737 «Про затвердження Порядку скасування реє-
страції випуску акцій» (зі змінами), зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Цюрупинський бджолорадгосп» (код ЄДРПОУ: 
05391181, місцезнаходження: 75101, Херсонська обл., м. 
Цюрупинськ, вул. Комсомольська, 40-А) - розпоряджен-
ня № 15-ПУ-3-З від 15 червня 2015 року. 

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Південно-Українського територіального управ-
ління, на підставі рішення НКЦПФР від 23.04.2013р. 
№ 737 «Про затвердження Порядку скасування реєстра-
ції випуску акцій» (зі змінами), зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Голопристанське автотранспортне підприєм-
ство № 16540» (код ЄДРПОУ: 03119150, 75600, Херсон-
ська обл., м. Гола Пристань, вул. Дзержинського, 32) - 
розпорядження № 16-ПУ-3-З від 16 червня 2015 року. 

НКЦПФР повідомляє  
про ліцензування на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:
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Постановою про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 17.06.2015  
№ 192-ЦА-УП-КУА у відношенні ТОВ «КУА «АКОРд ІН-
ВЕСТ» (код за ЄДРПОУ: 34619151) за порушення вимог 
законодавства щодо цінних паперів застосовано санк-
цію у вигляді анулювання ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльнос-

ті з управління активами), а саме: серії АЕ № 263352 від 
25.09.2013  року.

22.06.2015 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

до уваги акціонерів 
Приватного акціонерного товариства «Космед»

(далі — Товариство, місцезнаходження:  
Україна, м. Київ, вул. Хорива, 55-а, ідентифікаційний код 31841350)
Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 

акціонерів (далі — Загальні збори), які відбудуться «24» липня 2015 року о 
14:00 годині за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а, актовий зал. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах: станом на 24 годину 20.07.2015 року. 
Перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах 

(порядок денний): 
1. Про затвердження кількісного складу та обрання Лічильної комісії.
2. Про затвердження кількісного складу та обрання я Реєстраційної комісії.
3. Про обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів.
4. Про затвердження регламенту проведення зборів та затвердження 

порядку голосування на загальних зборах акціонерів Товариства.
5. Про викуп Товариством акцій. 
Реєстрація акціонерів та представників акціонерів, які прибули для 

участі у Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення Загальних 
зборів «24» липня 2015 року з 13:00 до 13:45. 

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати до-
кумент, що посвідчує особу, та довіреність на право участі у Загальних 
зборах, оформлену у відповідності до законодавства України. 

Під час підготовки до Загальних зборів акціонери мають право ознайо-
митися з матеріалами Загальних зборів та документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, відбувається починаючи з дати публікації даного повідомлення до 
дати проведення Загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 
10:00 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 55-а, каб. № 2, за заявою 
на ім'я Голови правління Товариства. В день проведення Загальних зборів 
ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів та документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається 
у місці проведення Загальних зборів з 13:00 до 13:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами — Со-
болєва Ганна Олександрівна. Додаткову інформацію можливо отримати за 
телефоном: (044) 537-35-24. 

Голова правління  Соболєва Г.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОСмЕд»

До уваги акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «СУмСЬКЕ мАШИНОБУдІВНЕ НАУКОВО-
ВИРОБНИЧЕ ОБ'єдНАННЯ Ім. м. В. ФРУНЗЕ», місцез-
находження: Україна, 40004, м. Суми, вул. Горького, 58, код ЄДРПОУ 
05747991

Наглядова рада ПАТ «Сумське НВО ім. М. В.Фрунзе» (надалі — «Това-
риство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів Товариства 
(надалі — «Збори») відбудуться об 11:00 год. 24 липня 2015 року за адре-
сою: м. Суми, пл. Горького, 5 (Палац культури ім. м.В.Фрунзе, концерт-
ний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: 20 липня 2015 року.
ПОРЯдОК дЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ГОЛОСУВАННЯ):
1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії та 

припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства.
4. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

6. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись 24 липня 

2015 року за місцем їх проведення з 10:00 до 10:40 год. Для участі у Зборах 
акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам 
акціонерів — паспорт та доручення, засвідчене згідно з вимогами чинного 
законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть озна-
йомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного Зборів, за адресою: 40004, м. Суми, вул. Горького, 58 (біля 
кафе «Затишок», сектор корпоративних відносин департаменту правового 
забезпечення, кабінет 203а) у робочі дні з 8:00 до 17:00, а в день проведен-
ня Зборів — також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами, є начальник департаменту 
правового забезпечення Танчик Олександр Михайлович.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, пода-
ються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, 
кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції з питання та/або 
проекту рішення. Пропозиції вносяться до 04 липня 2015 року.

НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор     Цимбал О.Ю.,  22.06.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про 
емітента

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товари-

ство «ХОЛдИНГОВА КОмПАНIЯ «ЕНЕРГОмЕРЕЖА»
2. Код за ЄДРПОУ: 32113410
3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Володимирська, 12
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 0444994072, 4994071
5. Електронна поштова адреса: kryuchkov.dm@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: 32113410.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Повідомлення про зміну складу по-

садових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Рішенням єдиного акціонера ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» від 
05.01.2015р., керуючись пунктом 1 та 2 статті 49 Закону України «Про 

акціонерні товариства», у зв’язку з необхідністю приведення кількісно-
го складу посадових осіб товариства згідно нової редакції Статуту, 
прийнято рішення про припинення повноваженнь посадових осіб, які 
перебували на посадах з 03.04.2014 р.: 1) Голова Наглядової ради — 
Беспалов Олексій Олександрович, 2) Член Наглядової ради — Майо-
ров Андрій Юрійович, 3) Член Наглядової ради — Капустін Володимир 
Олександрович, 4) Член Наглядової ради — Іщенко Діана Олексан-
дрівна, 5) Член Наглядової ради — Шевченко Валерія Віталіївна. По-
садові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не мають. Не володіють часткою в статутному капіталі емітента. Згоди 
на розкриття паспортних даних не надала.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно з законодавством Голова Правління Крючков дмитро Васи-
льович, 19.06.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛдИНГОВА КОмПАНIЯ «ЕНЕРГОмЕРЕЖА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 14333937
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 050-110-31-60 044-389-58-06
5. Електронна поштова адреса svkhomenko@mts.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.mts.ua

7. Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, при-
пинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення
16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 

рiшення про лiквiдацiю Днiпровського територiального управлiння — 
вiдокремлений пiдроздiл (адреса: Україна, мiсто Днiпропетровськ, вулиця 
Свердлова, буд. 22, корп. 1).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Схiдного територiального управлiння — 
вiдокремлений пiдроздiл (адреса: Україна, мiсто Донецьк, вулиця 50- рiччя 
СРСР, будинок 150).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Захiдного територiального управлiння — 
вiдокремлений пiдроздiл (адреса: Україна, мiсто Львiв, вулиця В.Iвасюка, 
будинок 3).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Київського територiального управлiння — 
вiдокремлений пiдроздiл (адреса: Україна, мiсто Київ, вулиця Щорса, буди-
нок 44).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Пiвнiчного територiального управлiння — 
вiдокремлений пiдроздiл (адреса: Україна, мiсто Харкiв, вулиця Фрунзе, 
будинок 18).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Пiвденного територiального управлiння — вiдокремлений 
пiдроздiл (адреса: Україна, мiсто Одеса, площа Олексiївська, будинок 3).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Центрального територiального управлiння — 
вiдокремлений пiдроздiл (адреса: Україна, мiсто Житомир, майдан Собор-
ний, будинок 3/2).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Київської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Київ, вулиця 
Щорса, будинок 44).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Черкаської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Черкаси, 
вулиця Хрещатик, будинок 190).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Вiнницької фiлiї (адреса: Україна, мiсто Вiнниця, 
проспект Коцюбинського, будинок 28).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Чернiгiвської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Чернiгiв, 
проспект Миру, будинок 45).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Харкiвської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Харкiв, 
проспект Ленiна, будинок 15).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Полтавської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Полтава, 
вулиця Фрунзе, будинок 66).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Сумської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Суми, площа 

Незалежностi, будинок 3).
16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 

рiшення про лiквiдацiю Донецької фiлiї (адреса: Україна, мiсто Донецьк, 
вулиця 50-рiччя СРСР, будинок 150).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Луганської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Луганськ, 
вулиця Демьохiна, будинок 27А).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Одеської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Одеса, вули-
ця Пушкiнська, будинок 51).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Миколаївськоїї фiлiї (адреса: Україна, мiсто Мико-
лаїв, проспект Ленiна, будинок 184).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Херсонської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Херсон, 
проспект Ушакова, будинок 30/1).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Днiпропетровської фiлiї (адреса: Україна, мiсто 
Днiпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 55).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Кiровоградської фiлiї (адреса: Україна, мiсто 
Кiровоград, вулиця Велика Перспективна, будинок 25/34).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Криворiзької фiлiї (адреса: Україна, мiсто Кривий 
Рiг, вулиця 22 Партз`їзду, будинок 8).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Запорiзької фiлiї (адреса: Україна, мiсто Запорiжжя, 
проспект ленiна, будинок 170).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Львiвської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Львiв, вули-
ця В.Iвасюка, будинок 3).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Волинської фiлiї (адреса: Україна, Волинська об-
ласть, мiсто Луцьк, проспект Волi, будинок 21).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Закарпатської фiлiї (адреса: Україна, Закарпатська 
область, мiсто Ужгород, вулиця Фединця, будинок 47).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Рiвненської фiлiї (адреса: Україна, мiсто Рiвне, про-
спект Миру, будинок 13).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Хмельницької фiлiї (адреса: Україна, мiсто Хмель-
ницький, вулиця Проскурiвська, будинок 22).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Чернiвецької фiлiї (адреса: Україна, мiсто Чернiвцi, 
площа Соборна, будинок 10).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Iвано-Франкiвської фiлiї (адреса: Україна, мiсто 
Iвано-Франкiвськ, вулиця Сiчових Стрiльцiв, будинок 23).

16.06.2015 року Наглядовою Радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» прийнято 
рiшення про лiквiдацiю Тернопiльської фiлiї (адреса: Україна, мiсто 
Тернопiль, вулиця Шептицького, будинок 3/72).

Рiшення про припинення фiлiй та територiальних управлiнь 
(вiдокремлених пiдроздiлiв) емiтента прийнято з метою оптимiзацiї 
органiзацiйної структури пiдприємства.

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 Золочевський iван 

Олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.06.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мТС УКРАЇНА»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»
2. Код за ЄДРПОУ: 05503266
3. Місцезнаходження: 01013, мiсто Київ, вул. Будiндустрiї, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 285 46 79 (044) 285 46 79
5. Електронна поштова адреса: 05503266@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.emz-kiev.com.ua

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

18.06.2015 року — Гарбузу Тетяну Миколаївну звiльненно з посади го-
ловного бухгалтера ПАТ «ЕМЗ» вiдповiдно до Наказу № 5-к вiд 
18.06.2015 року.

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

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

т.в.о. Генерального директора Кулаковський Олексiй михайлович, 
18.06.2015 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНО-мЕХАНIЧНИЙ ЗАВОд»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙмАЛЬНЕ ПІдПРИємСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ 05387446
3. Місцезнаходження 41851 Україна Сумська Бiлопiльський с.Бiлани 

вул.Привокзальна, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс (05443) 9-52-70 (05443) 9-51-14
5. Електронна поштова адреса o.nikolenko@imcagro.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення Зміна 
складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
18.06.2015 р. Наглядовою радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «ВИРІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» прий-
нято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження Директора Яроша Сергія Миколайовича 
(паспорт НК 848674 виданий 05.09.2000р. Деснянським МВ УМВС України 
в Чернігівській обл.), за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 17 березня 2015р.; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

- обрано на посаду Директора Яроша Сергія Миколайовича (паспорт НК 
848674 виданий 05.09.2000р. Деснянським МВ УМВС України в Чернігів-
ській  обл.) за рішенням Наглядової ради. Часткою у статутному капіталі емі-
тента не володіє. Особу призначено на 1 рік. До призначення займав наступні 
посади: директор ПАТ «ВИРІВСЬКЕ ХПП», заступник директора з фінансово-
економічної безпеки ПАТ «МЛИБОР», заступник голови правління ПАТ «МЛИ-
БОР».; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

директор  Ярош Сергій миколайович
підпис, м. п.

18.06.2015 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ТИСмЕНИЦЯГАЗ»

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 «Тисменицягаз»
2. Код за ЄДРПОУ 20538865
3. Місцезнаходження 77400, Тисмениця, Вiсконта, 3
4. Міжміський код, телефон та факс 0343621255 0343621455
5. Електронна поштова адреса tysgaz@ukrpost.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.tysgaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «Тисменицягаз» вiдповiдно до протоколу 

№17/06-2015 вiд 17.06.2015 прийнято рiшення про припинення(вiдкли-
кан ня) повноважень Голови правлiння товариства Довгана Любомира 
Романовича, припинення укладеного з ним Контракту у зв’язку iз закiн-
чен ням строку його дiї та про звiльнення його з займаної посади 
19.06.2015. 

Судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Наглядовою радою ПАТ «Тисменицягаз» вiдповiдно до протоколу 

№17/06-2015 вiд 17.06.2015 прийнято рiшення про призначення Першого 
заступника Голови правлiння-головного iнженера товариства Самуляка 
Степана Євгеновича тимчасово виконуючим обов’язки голови правлiння 
товариства з 20.06.2015 на термiн до прийняття рiшення Наглядовою ра-
дою про обрання Голови правлiння товариства.

Судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
III. Підпис

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

2. Найменування посади Довган Л.Р.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.06.2015
(дата)

код ЄДРПОУ — 35391715, що знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, 
бул. Тараса Шевченка, буд. 33, поверх 13, надалі — Товариство, повідом-
ляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства 
(надалі — «Збори»), які відбудуться 27 липня 2015 року за адресою (місце 
проведення Зборів): м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок  33, по-
верх 13 (кімната для переговорів).

Початок Зборів о 11.00. Реєстрація учасників Зборів буде проводитися 
з 10.00 до 11.00 у день та за місцем проведення зборів. Для реєстрації 
учасників Зборів необхідно мати:

- для акціонерів — паспорт;
- для представників акціонерів — довіреність на право участі у зборах, 

оформлену згідно вимог чинного законодавства України, і документ, що по-
свідчує особу.

Порядок денний:
1. Про обрання Лічильної комісії.
2. Обрання Голови та Секретаря Зборів.
3. Про зміну виконавчого органу ТОВ «ВОЯЖ-КРИМ».
4. Про звільнення Генерального директора ТОВ «ВОЯЖ-КРИМ». 
5. Про переведення Ренькас Світлани Володимирівни з посади Фінансово-

го директора ТОВ «ВОЯЖ-КРИМ» на посаду Директора ТОВ «ВОЯЖ-КРИМ».

6. Про внесення змін до Статуту ТОВ «ВОЯЖ-КРИМ» та затвердження 
його в новій редакції. 

7. Про надання повноважень на виконання дій, пов'язаних зі державною 
реєстрацією Статуту ТОВ «ВОЯЖ-КРИМ» у новій редакції.

8. Про призначення довіреної особи Товариства діяти від імені та пред-
ставляти інтереси ПрАТ «ГРАНДІНВЕСТ» на загальних зборах учасників 
ТОВ «ВОЯЖ-КРИМ».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 
станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення цих Зборів, у по-
рядку, встановленому чинним законодавством України, а саме: станом на 
21 липня 2015 року.

З документами порядку денного можна ознайомитися в будь-який день 
протягом робочого тижня (з 9.00 до 18.00) до дати проведення Зборів, за 
адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 33, поверх 13. Відпо-
відальною особою за ознайомленням з документами щодо порядку денно-
го є генеральний директор Товариства.

За інформацією та довідками просимо звертатися за телефоном 
(044) 569-67-07.

Генеральний директор  В.д. Білощицький

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАНдІНВЕСТ», 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АВЕРС»

2. Код за ЄДРПОУ: 00273991
3. Місцезнаходження: 01013, м. Київ, вул. Деревообробна, б. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 286-44-2990 (044) 286-44-2990
5. Електронна поштова адреса: AVERS@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.avers.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
18.06.2015 року звiльненно Панамаренка Миколу Iвановича з займаної 

посади Голови Правлiння Товариства, за угодою сторiн, згiдно п. 1 ст. 36 
КЗпПУ на пiдставi його заяви.

19.06.2015 року обранно Мартиненка Владислава Павловича Головою 
Правлiння Товариства на весь строк повноважень Правлiння.

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

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

Голова правлiння Панамаренко микола Iванович,       18.06.2015 р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АВЕРС»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №115, 22 червня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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до уваги акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ»

Правління Приватного акціонерного товариства «РЕНЕСАНС ЖИТ-
ТТЯ» (далі — «Товариство») повідомляє про проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства (далі — «Збори»). Наступна ін-
формація надається на виконання положень статті 35 Закону України Про 
акціонерні товариства» та Рішення Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 26 травня 2006 року N 324 «Про розкриття інформа-
ції в повідомленні акціонерного товариства про проведення загальних 
зборів»:

1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: 
Приватне акціонерне товариство «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ». Адреса міс-

цезнаходження: Україна, 04112, м. Київ, вул. Ризька буд. 8-А.
2. дата, час та місце проведення Зборів:
7 липня 2015 року, об 11:00 за київським часом (GMT +2), за місцезна-

ходженням Товариства.
3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Збо-

рах:
Реєстрація акціонерів (їх представників) буде проводитись в день про-

ведення Зборів з 10:00 по 10:50 за київським часом, за місцезнаходженням 
Товариства. Для реєстрації представник акціонера повинен пред’явити на-
лежним чином випущену довіреність від акціонера (нотаріально завірену та 
апостильовану/легалізовану), а також документ, що посвідчує його особу.

4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у Зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, буде складено 
станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів у по-
рядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5. Перелік питань, що виносяться на голосування: 
1) Обрання голови та секретаря Загальних зборів, обрання Лічильної 

комісії;
2) Прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової 

Ради Товариства;
3) Обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-

правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підпи-
сання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

6. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 
можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів:

Усі необхідні матеріали, що можуть знадобитись акціонерам з метою 
та під час підготовки до Зборів, знаходяться за місцезнаходженням Това-
риства та за відповідним запитом акціонера можуть бути надіслані пош-
тою, засобами факсимільного зв’язку або електронною поштою. Відпові-
дальним за процедуру ознайомлення акціонерів з матеріалами 
призначено Голову Правління Товариства, Будовську І.М.

З повагою,
Голова Правління ПрАТ «РЕНЕСАНС ЖИТТЯ»        Будовська І.м.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АЛЬТАНА КАПІТАЛ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬТАНА КАПІТАЛ»
2. Код за ЄДРПОУ 
20337279
3. Місцезнаходження 
04053 місто Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272 42 46 (044) 272 42 46
5. Електронна поштова адреса 
altana@altana-capital.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
www.altana-capital.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цьо-
го Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про припинення повноважень прийнято Позачерговими 
загальними зборами акціонерів 18.06.2015 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 
Рішення №29 від 18.06.2015 року.

Посадова особа АЛТАНА ЛІМІТЕД, яка займала посаду Одноосо-
бового Члена Наглядової ради, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 100%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 32700000 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 

25.04.2013 року по 18.06.2015 року.
На Загальних зборах прийнято рішення не обирати Члена нагля-

дової ради замість особи, повноваження якої припинено.
III. Підпис 

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством. 

2.
Генеральний директор Амітан О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мТС УКРАЇНА»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 14333937
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, 

вул. Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 044-389-58-00 044-389-58-06
5. Електронна поштова адреса Svkhomenko@mts.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.mts.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» 16.06.2015 року прийняте 

рiшення обрати Головою Наглядової ради Товариства Зоммера Рона.
Не надав згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй 
0 штук, частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента, 
представник Приватної компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Preludium B.V., що є акцiонером ПрАТ «МТС УКРАЇНА», володiючим 
773 845 495 звичайних iменних акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА», що складає 
99% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй ПрАТ «МТС УКРАЇНА». 
Змiни вiдбулись за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Строк на який обрано: 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх 
п`яти рокiв: В 2005 роцi в якостi незалежного директора увiйшов до 
складу Ради директорiв ВАТ АФК «Система»,де також виконував 
обов`язки Голови Комiтету по зв`язкам з iнвесторами. Веде обширну 
дiяльнiсть в областi корпоративного управлiння, будучи членом Ради 
директорiв компанiй Motorola, Tata Consultancy Services, Weather 
Investments, Munich Reinsurance, а також членом Мiжнародної консуль-
тативної ради Blackstone Group.

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 Золочевський Iван 

Олександрович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 16.06.2015
(дата)
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Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС»!

Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа ПФТС» (далі — ПАТ 
«Фондова біржа ПФТС»), місцезнаходження: 01004, м. Київ, вулиця Шовко-
вична, будинок 42-44, повідомляє про проведення позачергових Загальних 
зборів акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі — Загальні збори).

Дата проведення Загальних зборів: «30» липня 2015 року.
Час проведення Загальних зборів: засідання Загальних зборів почи-

нається об 10 год. 45 хв. та закінчується після оголошення Головою За-
гальних зборів про їх закриття. 

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця Велика 
Житомирська, буд.33, Торгово-промислова палата України, 4 поверх, 
зал «Колізей».

Дата складання переліку акціонерів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», які 
мають право на участь у Загальних зборах: «24» липня 2015 року (станом 
на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» (далі — акціонери) для участі в Загальних 
зборах:

• реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загаль-
них зборах проводиться «30» липня 2015 року з 09 год. 30 хв. до 10 год. 
30  хв. (далі — період реєстрації); 

• реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відпо-
відно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних збо-
рах, складеного станом на 24 год. 00 хв. «24» липня 2015 року. Перелік 
складається на підставі даних зведеного облікового реєстру власників цін-
них паперів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» станом на 24 год. 00 хв. «24» лип-
ня 2015 року, складеного депозитарієм;

• місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
Україна, м. Київ, вулиця Велика Житомирська, буд.33, Торгово-промислова 
палата України, 4 поверх, хол залу «Колізей» (далі — місце проведення 
реєстрації);

• для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника 
акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Докумен-
том, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, 
оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином 
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності — оригінали (належним чином засвід-
чені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має 
повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;

• для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер 
(представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися 
до представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши представ-
нику реєстраційної комісії документи, визначені у попередньому пункті. 

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Публіч-
ного акціонерного товариства «Фондова біржа ПФТС».

2. Про прийняття рішення про викуп Публічним акціонерним товари-
ством «Фондова біржа ПФТС» розміщених ним акцій у Публічного акціо-
нерного товариства «Московська Біржа ММВБ-РТС».

Порядок надання акціонерам для ознайомлення документів (інформа-
ції, матеріалів), пов’язаних із порядком денним і необхідних акціонерам 
для ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

• зазначені документи надаються акціонерам в робочий час в робочі 
дні  — від дати надіслання повідомлень про проведення позачергових За-
гальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» до дати проведення позачерго-
вих Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» — в приміщенні 
ПАТ  «Фондова біржа ПФТС» за адресою: 01004, м. Київ, вулиця Шовкович-
на, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ, а в день про-
ведення позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС» — та-
кож в місці їх проведення (далі — місце ознайомлення з документами);

• для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що 
підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлен-
ня з документами (інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком 
денним і необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», — до-
віреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належ-
ним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повнова-
ження представляти інтереси акціонера без довіреності — оригінали або 
належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на 
посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіре-
ності. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник 
акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право влас-
ності акціонера на акції ПАТ «Фондова біржа ПФТС» — оригінал виписки 
про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою 
станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою 
про надання документів для ознайомлення;

• для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник 
акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із за-
значеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із докумен-
тами до посадової особи ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальної за 
ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій особі 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» підтверджуючі документи, названі в попере-
дньому пункті.

Посадовою особою ПАТ «Фондова біржа ПФТС», відповідальною за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріала-
ми), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку ден-
ного позачергових Загальних зборів ПАТ «Фондова біржа ПФТС», є 
Тимчасово виконуючий обов’язки Голови Правління ПАТ «Фондова біржа 
ПФТС» Лупій Богдан Олександрович.

Інформація з організаційних питань проведення Загальних зборів нада-
ється за тел. (044) 277-5000 або за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вули-
ця Шовковична, будинок 42-44, 6-й поверх, офіс «6-В», Юридичний відділ.

Голова Наглядової ради 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» ______________  О.О. Тарасенко

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНдОВА БІРЖА ПФТС»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ХОЛдИНГОВА КОмПАНIЯ «ЕНЕРГОмЕРЕЖА»

2. Код за ЄДРПОУ: 32113410
3. Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул. Володимирська, 12
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 0444994072, 4994071
5. Електронна поштова адреса: kryuchkov.dm@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 32113410.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Повідомлення про несвоєчасне розкриття 

особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

Відповідно до п.10 розділу I «Положення про розкриття інформації емі-
тентами цінних паперів», затвердженого рішенням НКЦПФР від 
03.12.2013 р. за № 2826 (надалі — Положення), емітент Приватне акціо-
нерне товариство «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ПрАТ 
«ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА») повідомляє про самостійно виявлення емітентом 
18.06.2015р. факту несвоєчасного оприлюднення відомостей про припи-
нення повноважень Наглядової ради товариства від 05.01.2015р. при роз-
міщенні інформації у Стрічці новин на веб-сайті загальнодоступної інфор-
маційної базі даних НКЦПФР.

Несвоєчасність оприлюднення виникла через технічний збій при на-
правленні інформації у січні 2015р.

18.06.2015 виявлено наслідки зазначеного збою та здійснено комплекс 
заходів з розкриття інформації.

Товариство самостійно усунуло це одночасно з розміщенням інформа-
ції про несвоєчасне розкриття.

Про несвоєчасне розкриття Інформації емітент повідомляє акціонерів 
або інвесторів шляхом оприлюднення інформації та відповідного повідом-
лення у стрічці новин протягом двох днів після дня виявлення емітентом 
факту несвоєчасного розкриття.

Розкриття особливої інформації про зміну складу посадових осіб від 
05.01.2015р. здійснилось шляхом:

- оприлюднення у стрічці новин 19.06.2015 року на веб-сайті загальнодос-
тупної інформаційної базі даних НКЦПФР за адресою: www.stockmarket.gov.ua

- розміщення на власній веб-сторінці товариства в мережі Інтернет: 
32113410.infosite.com.ua

- опублікування в офіційному друкованому виданні Бюлетень «Відомос-
ті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №115 від 
22.06.2015р.

- надано до НКЦПФР.
Просимо прийняти особливу інформацію ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» 

та вважати виконання вимог Положення забезпеченим у повному обсязі.
3. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що містить-
ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством Голова Правління Крючков дмитро Васильович, 19.06.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛдИНГОВА КОмПАНIЯ «ЕНЕРГОмЕРЕЖА»
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«мТС УКРАЇНА»

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МТС УКРАЇНА»
2. Код за ЄДРПОУ 14333937
3. Місцезнаходження 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15
4. Міжміський код, телефон та факс 050-110-31-60 044-389-58-06
5. Електронна поштова адреса svkhomenko@mts.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.mts.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПрАТ «МТС УКРАЇНА» 16.06.2015 року прийняте 

рiшення обрати Генеральним директором Товариства Золочевського 
Iвана Олександровича строком на 3 (три) роки з 06 вересня 2015 року, на 
пiдставi поданої ним заяви, за контрактом. Розмiр пакета акцiй 0 штук, 
частка, якою володiє 0,000% в статутному капiталi емiтента. Посадова 
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Протягом останнiх 5 рокiв Золочевський I.О. обiймав посади: з червня 
2005 року по вересень 2011 року — Директор фiлiї ВАТ «МТС»; з вересня 
2011 року по даний час — Генеральний директор ПрАТ «МТС УКРАЇНА».

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

Золочевський Iван
Олександрович

Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.06.2015

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 

«Київобленерго»
2. Код за ЄДРПОУ 23243188
3. Місцезнаходження 08132, Київська область, 

м. Вишневе, вул. Київська, 2 б
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 492-83-00, (044) 492-83-00
5. Електронна поштова адреса 
емітента

Maria.Suvorova@koe.vsei.uа

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.koe.vsei.ua

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

ІІ.Текст повідомлення
У зв’язку iз переведенням на iншу посаду Директора технiчного Про-

цака Ярослава Степановича, рiшенням Наглядової ради ПАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО» вiд 17.06.2015 року (Протокол №10 вiд 17.06.2015 року) 
припинено повноваження члена Правлiння Процака Ярослава Степано-
вича з 17.06.2015 року. Iншої особи на посаду Члена Правлiння ПАТ «КИЇВ-
ОБЛЕНЕРГО» Наглядовою радою не обрано.

Процак Ярослав Степанович обiймав посаду Члена Правлiння 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з 26.07.2013 року. Часткою в статутному фондi 
емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних.

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

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

Голова правління  Поливяний І.О.
М.П.

19 червня 2015 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АУРІТА»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента- Приватне акціонерне товариство 
«Ауріта». 2.Код за ЄДРПОУ- 30732474. 3.Місцезнаходження- 36020, 
м.Полтава, вул.Паризької Комуни, 40. 4.Міжміський код, телефон та 
факс-(0532)508-419. 5.Електронна поштова адреса — 30732474@
atrep.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації — http://30732474.
smida.gov.ua. 7. Вид особливої інформації відповідно до вимог гла-
ви  1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації емітентами цін-
них паперів: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ.Текст повідомлення
ПрАТ «Ауріта» повідомляє, що на засіданні Наглядової ради від 

18.06.2015р.(протокол б/н): достроково припинено повноваження: 
Директора Лисенка Олександра Івановича, паспорт КН № 594052 ви-
даний 17.03.1998р. Решетилівським РВ УМВС України в Полтавській 
області; повноваження припинено в зв’язку з неможливістю виконан-
ня ним своїх обов’язків директора і поданням заяви на звільнення за 
згодою сторін. Перебував на посаді Директора з 09.04.2015р. Володіє 
1 шт. простих іменних акцій або 0,0001% статутного капіталу емітен-
та. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. обрано: терміном на три роки Директором Щербака 
Едуарда Ігоровича, паспорт КО №748976 виданий 08.07.2008р. Київ-
ським РВ ПМУ ГУ МВС України в Полтавській області; посади, які 
обіймала особа протягом останніх 5 років: Голова правління ПАТ «Ве-
селка», володіє 658339шт. простих іменних акцій, або 92,9071% СК 
емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.

2. директор (підпис) Щербак Е.І.  19.06.2015р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗЕРНОПРОдУКТ мХП»

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 

«Зернопродукт МХП»
Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Ми-

ронівка, вул. Елеваторна, 1
Міжміський код, телефон та факс: 0 (4343) 61-381
Електронна поштова адреса: i.lyshak@mhp.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://32547211.infosite.com.ua/
Вид особливої інформації: Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення
Дирекцією Приватного акціонерного товариства «Зернопродукт 

МХП» (Протокол №1 від 19 червня 2015 року) було прийняте рішення 
про створення:

Філії Приватного акціонерного товариства «Зернопродукт МХП» 
«Агросервіс».

Місцезнаходження філії: 24321, Вінницька область, м. Ладижин, 
вул. Слобода, 141.

Причини прийняття рішення: необхідність підвищення якості об-
слуговування клієнтів.

Функції, які буде виконувати філія: складське господарство, допо-
міжна діяльність у тваринництві та рослинництві, в тому числі пере-
робка сільгоспкультур.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

директор Онука Володимир Володимирович,     19.06.2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої  інформації  емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ".

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00377101.
3. Місцезнаходження емітента: вул.Кірова, буд.151, смт. Царичанка,

Царичанський  р-н., Дніпропетровська  обл., 52005.
4. Міжміський код,  телефон та факс емітента: (0569) 3-17-50,

(0569) 3-20-81. 
5. Електронна поштова адреса емітента:  00377101@atrep.com.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 00377101.infosite.com.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості  про зміну  складу посадо-

вих осіб емітента.
2. Текст повідомлення 

Рішенням Наглядової ради (протокол № 4  від 17.06.2015 р.) прийнято
рішення про:

- припинення повноваження Голови Правління Стеблянка Олега Ле-
онідовича (паспорт серія  АЕ № 443721 виданий Жовтневим РВ ДМУ
УМВС України в Дніпропетровській обл. 05.11.1996 р.). Підставою для
прийняття такого рішення стало письмове звернення про звільнення за
власним бажанням. Володіє часткою у статутному капіталі емітента у роз-
мірі 18,014800%. Володіє пакетом акцій емітента у кількості  57787408 ак-
цій. Непогашеної  судимості за посадові та  корисливі злочини не має. На
посаді Голови Правління ПрАТ "ЦЗМВ" перебував з 06.04.2015 р.

- про призначення Т.в.о. Голови Правління Габ Ніну Василівну, паспорт
серія АЕ  № 389595 виданий Царичанським РВУ УМВС України в Дніпро-
петровській обл. 13.02.1997 р. Габ Н.В. не володіє часткою в статутному
капіталі.Посадову особу призначено у зв`язку з припиненням повнова-
жень Голови Правління ПрАТ"ЦЗМВ". Габ Н.В. непогашеної  судимостi  за
посадові та корисливі злочини немає. Строк, на який призначено  посадо-
ву особу:  до обрання загальними зборами акціонерів Голови Правління.
Інші посади, які обіймала ця посадова особа протягом останніх п`яти ро-
ків: головний бухгалтер та консультант з економічних питань ПрАТ
"ЦЗМВ".

3. Підпис 
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,

що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідальність
згідно чинного законодавства.

Найменування посади Т. в.о. Голови Правління Габ Н.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«дОНЕЦЬКСТАЛЬ» — мЕТАЛУРГІЙНИЙ 

ЗАВОд»
(єдРПОУ 30939178)

повідомляє, що прийнято рішення встановити процентну ставку по 
облігаціях серії «Е» на 17-18 відсоткові періоди на рівні 16,0% 

річних
Скорочена характеристика облігацій серії «Е»:
Свідоцтво про реєстрацію ДКЦПФР №95/2/11 від 22.07.2011р.
Початок розміщення облігацій — 15.08.2011р.
Вид розміщення — відкрите (публічне).
Номінал облігації — 1000 грн.
Обсяг випуску — 100 млн. грн.
Погашення облігацій: дата початку погашення 08.02.2016р., дата за-

кінчення погашення 09.02.2016р. (включно).
Виплата купона — щоквартальна.
Можливість дострокового погашення — у разі викупу емітентом всього 

випуску облігацій до дати початку їх погашення.

ПОВІдОмЛЕННЯ
про намір придбати значний пакет акцій

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІдПОВІдАЛЬНІС-
ТЮ «КВАНТ ПРОм» код за ЄДРПОУ 32370933, місцезнаходження: 
36014, м.Полтава, пров.Спортивний, 4-б, в особі Генерального директора 
Капустяна Юрія Васильовича, що діє на підставі Статуту повідомляє про 
свій намір придбати 658339 шт. простих іменних акцій Приватного акціо-
нерного товариства «Ауріта», код за ЄДРПОУ 30732474, що становитиме 
92,9071% статутного капіталу. На момент повідомлення ТОВ «КВАНТ 
ПРОМ» акціями вищевказаного товариства не володіє, афілійовані особи 
ТОВ «КВАНТ ПРОМ» простими акціями ПрАТ «Ауріта» не володіють.

19.06.2015р. Генеральний директор  Ю.В.Капустян

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОБУТ»
Повідомлення  

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

емітента
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Побут»; 2. Код за ЄДРПОУ емітента: 03058112; 3. Місцезнаходження: 
Чернівецька обл., Новоселицький р-н, 60300, м. Новоселиця, вул. Цен-
тральна, буд. 88; 4. Міжміський код, телефон та факс: (03733) 2-19-27;  
5. Електронна поштова адреса: pobut@bukzberigach.cv.ua; 6. Адреса 
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/zat-pobut;  
7. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення 
1. На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 18.06.2015 р. 

(протокол №9) відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме, 
припинено повноваження: голови наглядової ради Когута Іллі Васильо-
вича; членів наглядової ради Чокой Марії Михайлівни (володіє 21,15% 
статутного капіталу емітента), Галушки Володимира Ілліча (володіє 
22,93% статутного капіталу емітента), Каптаря Генадія Леонідовича, 
Гаврилюк Зінаїди Трифонівни; ревізора Дамянової Ліри Олексіївни. По-
садові особи Когут І.В., Каптар Г.Л., Гаврилюк З.Т., Дамянова Л.О. част-
ками в статутному капіталі емітента не володіють. Голова та члени на-
глядової ради перебували на посадах з 25.04.2013р., ревізор — з 
17.06.2011р.

2. На підставі рiшення наглядової ради товариства вiд 18.06.2015р. 
(протокол засiдання №7) відбулися зміни в складі посадових осіб емі-
тента, а саме, припинено повноваження: голови правління Чокой Олени 
Володимирівни; заступника голови правління, головного бухгалтера Іва-
нової Марії Тодорівни; членів правління Каптаря Леоніда Антоновича, 
Горбунової Людмили Вікторівни (володіє 0,49% статутного капіталу емі-
тента), Лобанової Альонушки Георгіївни (володіє 0,61% статутного капі-
талу емітента). Посадові особи Чокой О.В., Іванова М.Т, Каптар Л.А. 
частками в статутному капіталі емітента не володіють. Чокой О.В. пере-
бувала на посаді з 10.02.2015р., інші посадові особи — з 09.11.2010р. 

3. На підставі рішення загальних зборів акціонерів від 18.06.2015 р. 
(протокол №9), рiшення наглядової ради товариства вiд 18.06.2015р. 
(протокол засiдання №7) відбулися зміни в складі посадових осіб емі-
тента, а саме, обрано: голову наглядової ради Чокоя Вадима Васильо-
вича (володіє 11,7% статутного капіталу емітента), протягом останнiх 
5 рокiв обіймав посаду головного ревiзора Державної фiнансової 
iнспекцiї України; членів наглядової ради Чокоя Василя Михайловича 
(володіє 16,17% статутного капіталу емітента), протягом останнiх 5 рокiв 
обіймав посаду головного бухгалтера АПОП «Золотий колос», Чокой 
Марію Михайлівну (володіє 21,15% статутного капіталу емітента), про-
тягом останнiх 5 рокiв обіймала посаду члена наглядової ради ПрАТ «По-
бут», Галушку Володимира Ілліча (володіє 22,93% статутного капіталу 
емітента), протягом останнiх 5 рокiв обіймав посаду члена наглядової 
ради ПрАТ «Побут», Кіріту Світлану Яковлівну (володіє 3,72% статутно-
го капіталу емітента), протягом останнiх 5 рокiв обіймала посаду голови 
правлiння ПрАТ «Побут»; ревізора Локоту Марину Валентиніну (володіє 
0,35% статутного капіталу емітента), протягом останнiх 5 рокiв обіймала 
посаду перукаря ПрАТ «Побут»; голову правління Чокой Олену Володи-
мирівну, протягом останнiх 5 рокiв обіймала посади економiста 
ПрАТ «Фундамент», голови правлiння ПрАТ «Побут»; члена правління, 
головного бухгалтера Іванову Марію Тодорівну, протягом останнiх 
5 рокiв обіймала посаду заступника голови правління, головного бухгал-
тера ПрАТ «Побут»; членів правління: Блащука Олександра Сергійови-
ча, протягом останнiх 5 рокiв обіймав посаду взуттєвика ПрАТ «Побут», 
Левинець Марію Георгіївну, протягом останнiх 5 рокiв обіймала посаду 
кравчині ПрАТ «Побут», Кочервей Жоржету Іванівну (володіє 0,26% ста-
тутного капіталу емітента), протягом останнiх 5 рокiв обіймала посаду 
перукаря ПрАТ «Побут». Посадові особи Чокой О.В., Іванова М.Т., Бла-
щук О.С., Левинець М.Г. частками в статутному капіталі емітента не во-
лодіють. Голову, членів наглядової ради та ревізора обрано строком на 
3 роки. Голову та членів правління обрано строком на 5 років. 

Всі вказані посадові особи непогашених судимостей за корисливi та 
посадовi злочини не мають. Особи не надали згоди на розкриття пас-
портних даних.

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

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

2. Голова правління О.В.Чокой.  19.06.2015р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

 (044) 5864394



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №115, 22 червня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

Генеральний директор 
Сер гій Гро мов

Го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

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

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 15110
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
19.06.2015 р. 

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 23 липня 2015 року о 10.00 за адресою: м. Київ, площа 
Спортивна, 3, кімната 203.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

1. Про затвердження передавального акта (разом із доповненням) 
ТОВ «АВТОПРОФІ-2006», яке приєднується до ПрАТ «УКРІНПРО».

2. Про затвердження договору про приєднання ТОВ «АВТОПРО-
ФІ-2006» до ПрАТ «УКРІНПРО»;

3. Про затвердження передавального акта ТОВ «ЄВРОПРОМІНВЕСТ», 
яке приєднується до ПрАТ «УКРІНПРО»;

4. Про затвердження договору про приєднання ТОВ «ЄВРОПРОМІН-
ВЕСТ» до ПрАТ «УКРІНПРО»;

5. Про випуск акцій з метою конвертації часток ТОВ «АВТОПРО-
ФІ-2006» та ТОВ «ЄВРОПРОМІНВЕСТ», що припиняються внаслідок при-
єднання, в акції ПрАТ «Укрінпро»;

6. Про визначення уповноваженного органу ПрАТ «УКРІНПРО», якому 
надаються повноваження щодо затвердження результатів розміщення 
(обміну) акцій. 

7. Про затвердження ринкової вартості акцій ПрАТ «УКРІНПРО», яка 
здійснена незалежним оцінювачем.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах, — 17 липня 2015 року. Реєстрація акціонерів з 
9.30 до 10.00 за вказаною адресою. 

Для участі у річних загальних зборах необхідно мати: паспорт, або ін-
ший документ що посвідчує особу, для представників акціонерів додатко-
во — довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Акціонери або їх представники можуть ознайомитись з матеріалами, 
пов’язаними з порядком денним річних загальних зборів, у приміщенні 
ПрАТ «УКРІНПРО» за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3, кімна-
та  203.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРІНПРО»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»

2. Код за ЄДРПОУ: 05503266
3. Місцезнаходження: 01013, мiсто Київ, вул. Будiндустрiї, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 285 46 79 (044) 285 46 79
5. Електронна поштова адреса: 05503266@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.emz-kiev.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Звільннено 18 червня 2015 року Кулаковського Олексія Михайловича з 
посади тимчасово виконуючого обов’язки Генерального директора Товари-
ства, за угодою сторін, згідно п. 1 ст. 36 КЗпПУ на підставі його заяви.

Обрано Генеральним директором Товариства з 19 червня 2015 року — 
Мартиненко Владислава Павловича.

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

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

т.в.о. Генерального директора Кулаковський Олексiй михайлович, 
18.06.2015 р.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕКСПЕРИмЕНТАЛЬНО-мЕХАНIЧНИЙ ЗАВОд»

Повідомлення про намір придбати значний пакет акцій
Громадянин України ВАСИЛЬЧЕНКО дмИТРО ВОЛОдИ-

мИРОВИЧ повідомляє про намір придбати прості іменні акції ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУР-

НИЙ ЗАВОД» в кількості 639335 штук (20,0004 % від їх загальної кількості).
На момент опублікування цього повідомлення акціями ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ 
ЗАВОД» не володію.

1. ПАТ АВЕРС 7
2. ПРАТ АЛЬТАНА КАПІТАЛ 8
3. ПРАТ АУРІТА 10
4. ВАСИЛЬЧЕНКО ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 12
5. ПАТ ВИРІВСЬКЕ ХПП 7
6. ПРАТ ГРАНДІНВЕСТ 7
7. ПРАТ ДОНЕЦЬКСТАЛЬ - МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД 11
8. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 6
9. ПАТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 12

10. ПРАТ ЗЕРНОПРОДУКТ МХП 10
11. ТОВ КВАНТ ПРОМ / ПРАТ «АУРІТА» 11
12. ПАТ КИЇВОБЛЕНЕРГО 10
13. ПРАТ КОСМЕД 5

14. ПРАТ МТС УКРАЇНА 6
15. ПРАТ МТС УКРАЇНА 8
16. ПРАТ МТС УКРАЇНА 10
17. ПРАТ ПОБУТ 11
18. ПРАТ РЕНЕСАНС ЖИТТЯ 8
19. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІМ. М. В. ФРУНЗЕ
5

20. ПАТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 7
21. ПРАТ УКРІНПРО 12
22. ПАТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 9
23. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» 5
24. ПРАТ ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» 9
25. ПРАТ ЦАРИЧАНСЬКИЙ ЗАВОД МІНВОДИ 11


