
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування ре-
єстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), 
відповідно до документів, наданих атЗт «Інститут 
комп’ютерних технологій» (79058, м. Львів, вул. Газова, 
26, код за ЄДРПОУ: 20816933) на зупинення обігу акцій 
АТЗТ «Інститут комп’ютерних технологій» у зв’язку з пере-
творенням в ТОВ «Інститут комп’ютерних технологій», зу-
пинено обіг акцій АТЗТ «Інститут комп’ютерних техноло-
гій» — розпорядження № 9-Кф-З від 16 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV По-
ложення про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій та 
їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 27.12.13 р 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, отриманих від пат «дтеК павлоградвугіл-

ля», код за ЄДРПОУ: 00178353, 51400, Дніпропетров-
ська обл., м. Павлоград, вул. Леніна, 76, на скасування 
реєстрації випуску облігацій серії «В» у зв’язку з пога-
шенням, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» серії «В». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПАТ «ДТЕК Павлоградву-
гілля» серії «В» від 14.12.2007р. №985/2/07 видане 
29.06.2011р. Державною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  2-Кф-С-о від 18 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660 (із змінами), та відповідно до наданих 
документів Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами – Адміністратор пен-
сійних фондів «Укрсоц-Капітал» для виключення відо-
мостей про Пайовий венчурний інвестиційний фонд не-
диверсифікованого виду закритого типу «Крим-Інвест» 
(реєстраційний код за ЄДРІСІ: 233567) з Єдиного дер-
жавного реєстру інститутів спільного інвестування у 
зв’язку з ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту 
пайового венчурного інвестиційного фонду неди-
версифікованого виду закритого типу «Крим-Інвест» 
товариства з обмеженою відповідальністю «Компа-
нія з управління активами – адміністратор пенсійних 
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фондів «Укрсоц-Капітал», зареєстрованого 23.01.2007 
року. Анульовано свідоцтво про внесення відомостей 
про Пайовий венчурний інвестиційний фонд недиверси-
фікованого виду закритого типу «Крим-Інвест» (реєстра-
ційний код за ЄДРІСІ: 233567) Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами – Ад-
міністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» до Єди-
ного державного реєстру інститутів спільного інвестуван-
ня від 23.01.2007 року №567, видане Державною комісією 

з цінних паперів та фондового ринку – розпорядження 
№ 0250-ІС від 16 січня 2016 року.

19.01.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМ-
ПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 38103607; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-42-07; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@triykainvest.com; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р. 
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED), (Багамські о-ви) (код 115727B), місцезнаходження: Багамські о-
ви, 'WINTERBOTHAM PLACE, MARLBOROUGH & QUEEN STREETS, P.O.
BOX N-10429, м. Нассау; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 13,7192 % (82315468
шт. в загальній кількості акцій та 82315468 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 13,7210  %
(82325775 шт. в загальній кількості акцій та 82325775 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій: 

Юридична особа - СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД (SOFET VENTURES LTD) (Бе-
ліз) (код 39,651) місцезнаходження: Беліз # 1 Mapp Street, BELIZE CITY

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 11,8210 % (70926240
шт. в загальній кількості акцій та 70926240 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 11,8276 %
(70965745 шт. в загальній кількості акцій та 70965745 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-
TERNATIONAL CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)) (код 603497) місцезнаход-
ження: Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Вір-
гінські о-ви (Брит.)

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 18,5150 % (111090020
шт. в загальній кількості акцій та 111090020 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій).

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 18,5151 %
(111090789 шт. в загальній кількості акцій та 111090789 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій).

ІІІ. 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 - 
Директор  ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 

Санжаровський Андрій Миколайович
18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОД ІНВЕСТ";2. Код за ЄДРПОУ емітента:
34927676; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (056) 788-05-31; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ko-
dinvest.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.kodinvest.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED), Віргінські о-ви (Брит.) (код 115727B), місцезнаходження: Віргінсь-
кі о-ви (Брит.), Marlborough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O.
Box №10429; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 31,3720 % (213329708
шт. в загальній кількості акцій та 213329708 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 27,4646 %
(186759380 шт. в загальній кількості акцій та 186759380 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-
TERNATIONAL CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)) (код 603497) місцезнаход-
ження: Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Вір-
гінські о-ви (Брит.)

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 19,2304 % (130766545
шт. в загальній кількості акцій та 130766545 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій).

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 19,1692 %
(130350638 шт. в загальній кількості акцій та 130350638 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій). 

ІІІ. 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 - 
Голова Правління  ПАТ  "КОД ІНВЕСТ"

Рязанова Надія Павлівна
18.01.2016 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«УКраїнСьКа енергоЗберІгаюча Сер-
вІСна КомпанІя» (ПрАТ «УкрЕСКО») повідомляє про змі-
ну місцезнаходження.

Нова адреса: 04050, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 77, оф.418, 
тел:/факс (+380 44) 486-00-36.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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повІдомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні).

I. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: Приватне 
акціонерне товариство «Край Керама». 2. Код за ЄДРПОУ: 25290826. 
3. Місцезнаходження: 08292, Київська обл., м. Буча, вул. Завод-
ська, буд. 2. 4. Міжміський код, телефон та факс: 0445935001. 5. Елек-
тронна поштова адреса: krayinfo@kerama-marazzi.ua. 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації: www.kerama.informs.net.ua 7. Вид особливої 
інформації: відомості про рішення емітента про утворення, при-
пинення його філій, представництв

II. текст повідомлення
Рішенням Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Край 

Керама» від 18.01.16 р. (Протокол №6 від 18.01.16 р.) припинена ді-
яльність філії ПрАТ «Край Керама» — Донецької філії Приватного ак-
ціонерного товариства «Край Керама».

Обґрунтування припинення філії — економічна недоцільність існу-
вання Донецької філії Приватного акціонерного товариства «Край Ке-
рама».

Повне найменування:
ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КРАЙ КЕРАМА» (ідентифікаційний код — 36827110), місцезнахо-
дження: 83114, Донецька обл., місто Донецьк, Ворошиловський район, 
вул. Р.Люксембург, будинок 82-А, корпус 8.

Функції, які виконувала філія, — оптова та роздрібна торгівля буді-
вельними матеріалами.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

директор прат «Край Керама»  муренков п.г.

приватне аКцІонерне товариСтво «Край Керама»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Сегежа Оріана Україна»

1.2. Організаційно-правова форма емітента - Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30721394
1.4. Місцезнаходження емітента: 77300 м. Калуш, вул. Заводська, 2 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента тел.:(+38 03472) 70216 

факс:(+38 03472) 70215
1.6. Електронна поштова адреса: dubenchuk@gmail.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://segezha.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації - Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
2. текст повідомлення

На пiдставi протоколу загальних зборів акціонерів від 14.01.2016р. від-
кликано наступних членів Наглядової Ради Товариства:

1. Маслов Артем Дмитрович
2. Волохов Андрій Костянтинович 
3. Кіран Хорлакер 
На пiдставi протоколу загальних зборів акціонерів від 14.01.2016р. при-

значено наступних членів Наглядової Ради Товариства:
1. Меркулов Павло Вікторович 
2. Гречин Олексій Миколайович 
3. Марк Юрген Віссер (Marc Jurgen Visser) 
Фізичні особи згоду на розголошення персональних даних не надавали. По-

садові особи не володiють часткою в статутному капiталi товариства. Посадові 
особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 

3. підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
генеральний директор  о.о. грищук 
М.П. 
18.01.2016 р

приватне аКцІонерне товариСтво «Сегежа орІана УКраїна»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМ-
ПАНIЯ "ТРIЙКА IНВЕСТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 38103607; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-42-07; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@triykainvest.com; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р. 
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED), (Багамські о-ви) (код 115727B), місцезнаходження: Багамські о-
ви, 'WINTERBOTHAM PLACE, MARLBOROUGH & QUEEN STREETS, P.O.
BOX N-10429, м. Нассау; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 13,7192 % (82315468
шт. в загальній кількості акцій та 82315468 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 13,7210  %
(82325775 шт. в загальній кількості акцій та 82325775 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій: 

Юридична особа - СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД (SOFET VENTURES LTD) (Бе-
ліз) (код 39,651) місцезнаходження: Беліз # 1 Mapp Street, BELIZE CITY

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 11,8210 % (70926240
шт. в загальній кількості акцій та 70926240 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 11,8276 %
(70965745 шт. в загальній кількості акцій та 70965745 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-
TERNATIONAL CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)) (код 603497) місцезнаход-
ження: Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Вір-
гінські о-ви (Брит.)

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 18,5150 % (111090020
шт. в загальній кількості акцій та 111090020 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій).

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 18,5151 %
(111090789 шт. в загальній кількості акцій та 111090789 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій).

ІІІ. 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 - 
Директор  ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ" 

Санжаровський Андрій Миколайович
18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОД ІНВЕСТ";2. Код за ЄДРПОУ емітента:
34927676; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5;4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (056) 788-05-31; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ko-
dinvest.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.kodinvest.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED), Віргінські о-ви (Брит.) (код 115727B), місцезнаходження: Віргінсь-
кі о-ви (Брит.), Marlborough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O.
Box №10429; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 31,3720 % (213329708
шт. в загальній кількості акцій та 213329708 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 27,4646 %
(186759380 шт. в загальній кількості акцій та 186759380 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-
TERNATIONAL CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)) (код 603497) місцезнаход-
ження: Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Вір-
гінські о-ви (Брит.)

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 19,2304 % (130766545
шт. в загальній кількості акцій та 130766545 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій).

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 19,1692 %
(130350638 шт. в загальній кількості акцій та 130350638 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій). 

ІІІ. 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 - 
Голова Правління  ПАТ  "КОД ІНВЕСТ"

Рязанова Надія Павлівна
18.01.2016 р.

повІдомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

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

«Лубнифарм»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00480951
3. Місцезнаходження емітента: 37500, Полтавська обл., м. Лубни, 

вул. Петровського, 16
4. Міжміський код та телефон: (05361) 70-926
5. Електронна поштова адреса емітента: plan@lf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: lf.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента. 

ІІ.текст повідомлення:
Наглядовою радою ПАТ «Лубнифарм» протокол № 1 від 19.01.2016 

року прийнято рішення про дострокове припинення повноважень:
- члена правління Сушко Людмили Анатоліївни. Посадова особа згоди 

на розкриття паспортних даних не надала. 
Перебувала на посадi 3 роки 8 мiсяцiв. Припинено повноваження за 

власним бажанням з 19.01.2016 р. у зв’язку з виходом на пенсію за віком. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Розмiр пакету акцiй 
емiтента, якi належать цiй особi: 0 акцiй. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Замість особи, повноваження якої 
припинено, на дану посаду нікого не призначено. 

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної ін-

формації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством.

2. голова правління  Кравченко Ігор вікторович 19.01.2016

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«лУбнифарм»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №12, 20 січня 2016 р. 
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Шановні акціонери!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«агра»

(код ЄДРПОУ 31659485, місцезнаходження: Україна, 49083, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Собінова, б. 1) 

повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціоне-
рів, які відбудуться «01» березня 2016 року об 11.00 годині за адре-
сою: Україна, 49083, м. дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, поверх 2, 
к. 226.

порядок денний:
1. Про обрання робочих органів загальних зборів акціонерів Товари-

ства.
2. Про відкликання та обрання Директора Товариства.
3. Про розгляд звернення ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» (код за ЄДРПОУ 

37303065) з клопотанням виступити майновим поручителем перед 
ПАТ «МЕГАБАНК» та надати в заставу ПАТ «МЕГАБАНК» в якості забез-
печення всіх зобов’язань ТОВ «ТД «АГРОАЛЬЯНС» за Генеральним до-
говором на здійснення кредитних операцій та договорами, що будуть 
укладені в межах його умов, нерухоме майно Товариства. 

4. Про розгляд звернення ТОВ «ТД «АС-ТЕРРА» (код за ЄДРПОУ 
37303065) з клопотанням виступити майновим поручителем перед 
ПАТ «МЕГАБАНК» та надати в заставу ПАТ «МЕГАБАНК» в якості забез-
печення всіх зобов’язань ТОВ «ТД «АС-ТЕРРА»» за Генеральним догово-
ром на здійснення кредитних операцій та договорами, що будуть укладені 
в межах його умов, нерухоме майно Товариства. 

5. Про надання згоди Директору ПрАТ «АГРА» або іншій, належним 
чином уповноваженій особі, на підписання договорів забезпечення та ін-
ших необхідних документів.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 09:45 год. до 10:45 год. за 
місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акці-
онерів буде складено станом на 24 годину 24 лютого 2016 року. 

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі:
1. Паспорт чи документ, який посвідчує особу акціонера (або його 

представника).
2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах для 

представників акціонерів:
- юридичних осіб, посвідчену печаткою юридичної особи або нотаріу-

сом;
- фізичних осіб, посвідчену нотаріусом. 
В період до дати проведення загальних зборів, а також безпосередньо в 

день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за 
адресою: Україна, 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова,1, к. 226, з по-
неділка по п’ятницю з 9.00 до 18.00. Довідки за телефоном (056) 732-24-26. 
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами,необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го – директор Товариства Шершень С.м. 

З повагою, 
директор прат «агра»  Шершень С.м.

пУблІчне аКцІонерне товариСтво 
«вІнницьКа КондитерСьКа фабриКа»

(Місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8)
Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Вінницька 

кондитерська фабрика»
(далі – «Товариство»)

повідомляє
про те, що 11 березня 2016 року об 11.00

за адресою: м. вінниця, вул. гліба Успенського, 8, актова зала № 1,
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства 

порядоК денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загаль-
них зборів акціонерів.

2. Затвердження результатів укладення договорів з першими власни-
ками у процесі приватного розміщення акцій.

3. Затвердження результатів приватного розміщення акцій.
4. Затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
5. Внесення змін до Статуту Товариства (в тому числі пов’язаних зі 

збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства, з урахуванням 
результатів розміщення акцій) шляхом викладення його у новій редакції та 
про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

УВАГА! Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем прове-
дення загальних зборів: 11 березня 2016 року за адресою: м. Вінниця, 
вул. Гліба Успенського, 8, актова зала № 1, з 9.00 до 10.50.

Реєстрація буде проводитись відповідно до переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 
4 березня 2016 р.

Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхід-
но мати:

• Паспорт або документ, що його заміняє;
• Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, 

оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що по-
свідчує особу представника.

Пропозиції щодо змін та доповнень до порядку денного загальних збо-
рів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог 
ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Това-
риства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства за адресою: 
м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, кабінет начальника юридичного від-
ділу (кімната № 218), щоденно (крім суботи та неділі) з 10-00 до 16-00, а в 
день проведення загальних зборів за місцем їх проведення за адресою: 
м. Вінниця, вул. Гліба Успенського, 8, актова зала № 1.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами: Начальник юридичного відділу Товариства Тетева - Родюк Ірина 
Олександрівна. 

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: (0432) 55-06-33, 
55-06-02.

наглядова рада публічного акціонерного товариства
«вінницька кондитерська фабрика»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВК-ФІНАНС"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
38216987; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (056) 735-26-99; 5. Електронна поштова адреса: inbox@avk-
finance.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.avk-finance.com;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р. Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емі-

тентом отримано інформацію від особи, яка здійснює облік права власнос-
ті на акції емітента у депозитарній системі України, а саме,  був отриманий
реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2015
р., згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED), Віргінські о-ви (Брит.) (код 115727B), місцезнаходження: Віргінсь-
кі о-ви (Брит.), Marlborough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O.
Box №10429; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 16,5728 % (121975898
шт. в загальній кількості акцій та 121975898 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 23,1296 %
(170233703 шт. в загальній кількості акцій та 170233703 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-
TERNATIONAL CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)) (код 603497) місцезнаход-
ження: Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Вір-
гінські о-ви (Брит.)

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 14,2386 % (104796365
шт. в загальній кількості акцій та 104796365 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 11,9442 %
(87909025 шт. в загальній кількості акцій та 87909025 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTER-

PRISES LTD) (С.-Кітс і Невіс) (код C24171) місцезнаходження: PO BOX
872, GOVERNMENT ROA, NEVIS

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 10,5838 % (77897052
шт. в загальній кількості акцій та 77897052 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 5,5065 % (40527952
шт. в загальній кількості акцій та 40527952 шт. в загальній кількості голо-
суючих акцій) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "АВК-ФІНАНС"
Рязанова Надія Павлівна 18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬ-
ТА КОЛЕКТ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37717363; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова,
будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-37-16; 5. Елек-
тронна поштова адреса: inbox@deltakolekt.dp.ua;  6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.deltakolekt.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній
системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися наступ-

нi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "САН-

ДРАЙС"  (Україна) (Код за ЄДРПОУ 39209837) місцезнаходження: вул. Гру-
шевського, буд.19, оф.5, м. Бровари, Київська область, 07400, Україна.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 10,0000 % (12800200
шт. в загальній кількості акцій та 12800200 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій).

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 9,7944 % (12537042
шт. в загальній кількості акцій та 12537042 шт. в загальній кількості голосу-
ючих акцій). 

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

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

2. Найменування посади - 
Директор  ПАТ "ФК  "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" Кулієва Світлана Сергіївна

18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; 2. Код за ЄДРПОУ:
35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Бориса Кротова ,будинок  50  ; 4. Міжміський код,
телефон та факс: (056) 788-14-46; 5. Електронна поштова адреса: in-
box@gazovimeregi.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.gazovi-
meregi.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД (BIRKENWOOD LIMITED) (Ве-

ликобританія) (код 7516204); місцезнаходження: Великобританія, Тулі
Стріт, буд.122-126, Місто Лондон, SE1 2TU

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0,0000 % (0 шт. в за-
гальній кількості акцій та 0 шт.  в загальній кількості голосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 12,0064  %
(10805752 шт. в загальній кількості акцій та 10805752 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - FIRST ELITE INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) (код HE

266669) місцезнаходження: Кіпр, Пандора Стріт, буд.21, оф.10, Ларнака,
Р.С.6042

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 12,0064 % (10805752
шт. в загальній кількості акцій та 10805752 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 0,0000 % (0 шт. в за-
гальній кількості акцій та 0 шт. в загальній кількості голосуючих акцій) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ  "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"
Савлук Роман Ярославович 18.01.2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВК-ФІНАНС"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
38216987; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (056) 735-26-99; 5. Електронна поштова адреса: inbox@avk-
finance.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.avk-finance.com;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р. Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емі-

тентом отримано інформацію від особи, яка здійснює облік права власнос-
ті на акції емітента у депозитарній системі України, а саме,  був отриманий
реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2015
р., згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED), Віргінські о-ви (Брит.) (код 115727B), місцезнаходження: Віргінсь-
кі о-ви (Брит.), Marlborough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O.
Box №10429; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 16,5728 % (121975898
шт. в загальній кількості акцій та 121975898 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 23,1296 %
(170233703 шт. в загальній кількості акцій та 170233703 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-
TERNATIONAL CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)) (код 603497) місцезнаход-
ження: Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Вір-
гінські о-ви (Брит.)

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 14,2386 % (104796365
шт. в загальній кількості акцій та 104796365 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 11,9442 %
(87909025 шт. в загальній кількості акцій та 87909025 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTER-

PRISES LTD) (С.-Кітс і Невіс) (код C24171) місцезнаходження: PO BOX
872, GOVERNMENT ROA, NEVIS

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 10,5838 % (77897052
шт. в загальній кількості акцій та 77897052 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 5,5065 % (40527952
шт. в загальній кількості акцій та 40527952 шт. в загальній кількості голо-
суючих акцій) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "АВК-ФІНАНС"
Рязанова Надія Павлівна 18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬ-
ТА КОЛЕКТ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37717363; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова,
будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-37-16; 5. Елек-
тронна поштова адреса: inbox@deltakolekt.dp.ua;  6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.deltakolekt.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній
системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися наступ-

нi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "САН-

ДРАЙС"  (Україна) (Код за ЄДРПОУ 39209837) місцезнаходження: вул. Гру-
шевського, буд.19, оф.5, м. Бровари, Київська область, 07400, Україна.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 10,0000 % (12800200
шт. в загальній кількості акцій та 12800200 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій).

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 9,7944 % (12537042
шт. в загальній кількості акцій та 12537042 шт. в загальній кількості голосу-
ючих акцій). 

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

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

2. Найменування посади - 
Директор  ПАТ "ФК  "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" Кулієва Світлана Сергіївна

18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; 2. Код за ЄДРПОУ:
35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Бориса Кротова ,будинок  50  ; 4. Міжміський код,
телефон та факс: (056) 788-14-46; 5. Електронна поштова адреса: in-
box@gazovimeregi.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.gazovi-
meregi.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД (BIRKENWOOD LIMITED) (Ве-

ликобританія) (код 7516204); місцезнаходження: Великобританія, Тулі
Стріт, буд.122-126, Місто Лондон, SE1 2TU

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0,0000 % (0 шт. в за-
гальній кількості акцій та 0 шт.  в загальній кількості голосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 12,0064  %
(10805752 шт. в загальній кількості акцій та 10805752 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - FIRST ELITE INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) (код HE

266669) місцезнаходження: Кіпр, Пандора Стріт, буд.21, оф.10, Ларнака,
Р.С.6042

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 12,0064 % (10805752
шт. в загальній кількості акцій та 10805752 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 0,0000 % (0 шт. в за-
гальній кількості акцій та 0 шт. в загальній кількості голосуючих акцій) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ  "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"
Савлук Роман Ярославович 18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АВК-ФІНАНС"; 2. Код за ЄДРПОУ емітента:
38216987; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, будинок 5; 4. Міжміський код, теле-
фон та факс: (056) 735-26-99; 5. Електронна поштова адреса: inbox@avk-
finance.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для розкриття інформації: www.avk-finance.com;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р. Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емі-

тентом отримано інформацію від особи, яка здійснює облік права власнос-
ті на акції емітента у депозитарній системі України, а саме,  був отриманий
реєстр власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.12.2015
р., згiдно якого вiдбулися наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10
i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LI-
MITED), Віргінські о-ви (Брит.) (код 115727B), місцезнаходження: Віргінсь-
кі о-ви (Брит.), Marlborough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O.
Box №10429; 

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 16,5728 % (121975898
шт. в загальній кількості акцій та 121975898 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 23,1296 %
(170233703 шт. в загальній кількості акцій та 170233703 шт. в загальній
кількості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа - ЕЛБРОУФ ІНТЕРНАШІОНАЛ КОРП. (ALBROATH IN-
TERNATIONAL CORP.) (Віргінські о-ви (Брит.)) (код 603497) місцезнаход-
ження: Вантерпул Плаза, П.С. 873, Вікхемз Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Вір-
гінські о-ви (Брит.)

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 14,2386 % (104796365
шт. в загальній кількості акцій та 104796365 шт.  в загальній кількості го-
лосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 11,9442 %
(87909025 шт. в загальній кількості акцій та 87909025 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД (BALLIOTI ENTER-

PRISES LTD) (С.-Кітс і Невіс) (код C24171) місцезнаходження: PO BOX
872, GOVERNMENT ROA, NEVIS

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 10,5838 % (77897052
шт. в загальній кількості акцій та 77897052 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 5,5065 % (40527952
шт. в загальній кількості акцій та 40527952 шт. в загальній кількості голо-
суючих акцій) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ "АВК-ФІНАНС"
Рязанова Надія Павлівна 18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬ-
ТА КОЛЕКТ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37717363; 3. Місцезнаходження:
49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова,
будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-37-16; 5. Елек-
тронна поштова адреса: inbox@deltakolekt.dp.ua;  6. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.deltakolekt.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитарній
системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiнних
паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися наступ-

нi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих
акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю "САН-

ДРАЙС"  (Україна) (Код за ЄДРПОУ 39209837) місцезнаходження: вул. Гру-
шевського, буд.19, оф.5, м. Бровари, Київська область, 07400, Україна.

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 10,0000 % (12800200
шт. в загальній кількості акцій та 12800200 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій).

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 9,7944 % (12537042
шт. в загальній кількості акцій та 12537042 шт. в загальній кількості голосу-
ючих акцій). 

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

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

2. Найменування посади - 
Директор  ПАТ "ФК  "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ" Кулієва Світлана Сергіївна

18.01.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"; 2. Код за ЄДРПОУ:
35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Бориса Кротова ,будинок  50  ; 4. Міжміський код,
телефон та факс: (056) 788-14-46; 5. Електронна поштова адреса: in-
box@gazovimeregi.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додат-
ково використовується емітентом для розкриття інформації: www.gazovi-
meregi.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власни-
ків акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016 р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016 р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій становить 10 і більше відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД (BIRKENWOOD LIMITED) (Ве-

ликобританія) (код 7516204); місцезнаходження: Великобританія, Тулі
Стріт, буд.122-126, Місто Лондон, SE1 2TU

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 0,0000 % (0 шт. в за-
гальній кількості акцій та 0 шт.  в загальній кількості голосуючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 12,0064  %
(10805752 шт. в загальній кількості акцій та 10805752 шт. в загальній кіль-
кості голосуючих акцій) 

Пакет власника акцій став менше 10 відсотків голосуючих акцій:
Юридична особа - FIRST ELITE INVESTMENTS LIMITED (Кіпр) (код HE

266669) місцезнаходження: Кіпр, Пандора Стріт, буд.21, оф.10, Ларнака,
Р.С.6042

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 12,0064 % (10805752
шт. в загальній кількості акцій та 10805752 шт.  в загальній кількості голо-
суючих акцій)

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 0,0000 % (0 шт. в за-
гальній кількості акцій та 0 шт. в загальній кількості голосуючих акцій) 

ІІІ. 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 - Голова Правління ПАТ  "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"
Савлук Роман Ярославович 18.01.2016 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ОБЛРЕМБУД" 
Наглядова рада ПРАТ "Облрембуд" (далі Товариство) ідентифікацій-

ний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців 03329775, місцезнаходження якого: 49600, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 29а, повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарсь-
кої діяльності ПРАТ "Облрембуд" за 2015 рік, які відбудуться: 25 лютого
2016 року о 10-00 за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набе-
режна В.І. Леніна, буд. 29 а, кім. 514.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

візора Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного това-

риства "Облрембуд" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою
відповідальністю.

8. Обрання ліквідатора з припинення ПРАТ "Облрембуд".
9. Затвердження порядку обміну акцій ПРАТ "Облрембуд" на частки у

статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю - право-
наступника Приватного акціонерного товариства "Облрембуд".

10. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прий-
няття Зборами рішення про припинення Приватного акціонерного това-
риства "Облрембуд" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою
відповідальністю.

11. Затвердження порядку, строків та умов припинення Приватного ак-
ціонерного товариства "Облрембуд" шляхом перетворення у Товариство
з обмеженою відповідальністю.

12. Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного това-
риства "Облрембуд" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою
відповідальністю.   

Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  під-
приємства  (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за  адресою проведення зборів 25 лютого 2016 року  з
9-15 до 9-55.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19 лютого 2016 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства в робочі дні в приймальній директора з 9-00 до 12-00. А в день
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - дирек-
тор ПРАТ "Облрембуд" Книр Юрій Максимович.

Телефони  для  довідок: (056) 744-33-02.
Наглядова рада ПРАТ "Облрембуд"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емі-
тента: 35089957; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-10-16; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.ukrfarminvest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомос-
ті про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016  р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016  р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LIMI-
TED), Віргінські о-ви (Брит.) (Код 115727B), місцезнаходження: Віргінські
о-ви (Брит.)  Marlborough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O.
Box №10429;

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 17,3604 %  (3124875
шт. в загальній кількості акцій та 3124875 шт.  в загальній кількості голосу-
ючих акцій). 

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 17,5826 %  (3164875
шт. в загальній кількості акцій та 3164875 шт.  в загальній кількості голосу-
ючих акцій).

ІІІ. 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 - Голова Правління  ПАТ "УКРФАРМ-ІН-
ВЕСТ"  Сорока Олег Михайлович 18.01.2016 р.

Найменування  показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього  активів 201,5 222,4
Основні  засоби 51,2 110,3
Запаси 30,5 30,5
Сумарна  дебіторська  заборгованість 114,1 75,2
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 5,7 6,4
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) -112,2 -131,4
Власний  капітал 80,6 61,4
Статутний  капітал 53,6 53,6
Поточні  зобов’язання 120,9 161
Чистий  прибуток  (збиток) 19,2 2,5
Середньорічна кількість акцій (штук) 107284 107284
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 3 4

повідомлення про виникнення особливої інформації (зміну складу 
посадових осіб) емітента 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента 

пУблІчне аКцІонерне това-
риСтво "Інг банК УКраїна" 

2. Код за ЄДРПОУ 21684818
3. Місцезнаходження 
емітента

04070, м. Київ, Подільський р-н, 
вул. Спаська, 30-А 

4. Міжміський код, телефон 
та факс 

Тел. 0442303030, факс 0442303040

5. Електронна поштова 
адреса емітента

Kiev.News@ingbank.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації 

http://www.ingbankukraine.com/ua/
esteoerienkai/oefitseiiena-
deokauemieenteatseiya

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента 

ІІ. текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ «ІНГ Банк Україна» на позачерговому засідан-

ні (Протокол від 15.01.2016 р.) було прийнято наступне рішення про зміни 
в складі посадових осіб ПАТ «ІНГ Банк Україна»: 

- Відкликати пана Мартена Юрріана ден Оттера, Члена Правління 
ПАТ «ІНГ Банк Україна», 20 січня 2016 року зі складу Правління ПАТ  «ІНГ 
Банк Україна» в зв'язку з його переходом на іншу посаду в ІНГ (паспорт 
BC0BFDP32, виданий 17.05.2013 Послом Королівства Нідерландів у м. 
Києві), строк, на який було призначено особу – без зазначення строку. 
Працює в ІНГ понад 15 років. Працював на посаді Члена Правління 
ПАТ «ІНГ Банк Україна» 2 роки з 17.01.2014 року. Частка в статутному 
капіталі емітента – 0,00%. Посадова особа непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини не має. Нікого не призначено замість від-
кликаної особи. 

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  ерік К.а. версавел 
18.01.2016
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До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-

РИСТВА "ОБЛРЕМБУД" 
Наглядова рада ПРАТ "Облрембуд" (далі Товариство) ідентифікацій-

ний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців 03329775, місцезнаходження якого: 49600, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, буд. 29а, повідомляє про проведення
річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарсь-
кої діяльності ПРАТ "Облрембуд" за 2015 рік, які відбудуться: 25 лютого
2016 року о 10-00 за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Набе-
режна В.І. Леніна, буд. 29 а, кім. 514.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Звіт виконавчого органу та прийняття рішення за наслідками розгля-

ду звіту виконавчого органу Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізора та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ре-

візора Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Прийняття рішення про припинення Приватного акціонерного това-

риства "Облрембуд" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою
відповідальністю.

8. Обрання ліквідатора з припинення ПРАТ "Облрембуд".
9. Затвердження порядку обміну акцій ПРАТ "Облрембуд" на частки у

статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю - право-
наступника Приватного акціонерного товариства "Облрембуд".

10. Затвердження ціни викупу, порядку та умов викупу акцій в акціоне-
рів, які зареєструвалися для участі у Зборах та голосували проти прий-
няття Зборами рішення про припинення Приватного акціонерного това-
риства "Облрембуд" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою
відповідальністю.

11. Затвердження порядку, строків та умов припинення Приватного ак-
ціонерного товариства "Облрембуд" шляхом перетворення у Товариство
з обмеженою відповідальністю.

12. Затвердження плану перетворення Приватного акціонерного това-
риства "Облрембуд" шляхом перетворення у Товариство з обмеженою
відповідальністю.   

Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  під-
приємства  (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за  адресою проведення зборів 25 лютого 2016 року  з
9-15 до 9-55.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а
представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представля-
ти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами
чинного законодавства. 

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного за-
гальних зборів акціонерів, вносяться відповідно до вимог Закону України
"Про акціонерні товариства".

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах - 19 лютого 2016 року.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Това-
риства в робочі дні в приймальній директора з 9-00 до 12-00. А в день
проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - дирек-
тор ПРАТ "Облрембуд" Книр Юрій Максимович.

Телефони  для  довідок: (056) 744-33-02.
Наглядова рада ПРАТ "Облрембуд"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 2. Код за ЄДРПОУ емі-
тента: 35089957; 3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, буди-
нок 5; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-10-16; 5.Електронна
поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com; 6. Адреса сторінки в мережі
Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.ukrfarminvest.com; 7. Вид особливої інформації: Відомос-
ті про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків го-
лосуючих акцій.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 16.01.2016  р.
Повiдомляємо, що 16.01.2016  р. емітентом отримано інформацію від

особи, яка здійснює облік права власності на акції емітента у депозитар-
ній системі України, а саме,  був отриманий реєстр власникiв iменних цiн-
них паперiв Товариства станом на 31.12.2015 р., згiдно якого вiдбулися
наступнi змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голо-
суючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим: 

Пакет власника акцій збільшився або зменшився, але становить не
менше 10 відсотків голосуючих акцій:

Юридична особа МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД (MELCHETT INVEST LIMI-
TED), Віргінські о-ви (Брит.) (Код 115727B), місцезнаходження: Віргінські
о-ви (Брит.)  Marlborough Queen Stree, Нассау, Winterbotham Place, P.O.
Box №10429;

Розмір частки акціонера до зміни пакета акцій - 17,3604 %  (3124875
шт. в загальній кількості акцій та 3124875 шт.  в загальній кількості голосу-
ючих акцій). 

Розмір частки акціонера після зміни пакета акцій - 17,5826 %  (3164875
шт. в загальній кількості акцій та 3164875 шт.  в загальній кількості голосу-
ючих акцій).

ІІІ. 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 - Голова Правління  ПАТ "УКРФАРМ-ІН-
ВЕСТ"  Сорока Олег Михайлович 18.01.2016 р.

Найменування  показника Період
2015 рік 2014 рік

Усього  активів 201,5 222,4
Основні  засоби 51,2 110,3
Запаси 30,5 30,5
Сумарна  дебіторська  заборгованість 114,1 75,2
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 5,7 6,4
Нерозподілений прибуток (непокритий  збиток) -112,2 -131,4
Власний  капітал 80,6 61,4
Статутний  капітал 53,6 53,6
Поточні  зобов’язання 120,9 161
Чистий  прибуток  (збиток) 19,2 2,5
Середньорічна кількість акцій (штук) 107284 107284
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 3 4

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

емітента 
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Автотранспортне пiдприємство-
15339"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

03118268

3. Місцезнаходження емітента 38100 Полтавська обл., 
м. Зiнькiв вул. Котовського, 11

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

066-382-61-07 067-568-58-25

5. Електронна поштова адреса емітента atp15339@nr-avers.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://atp15339.nr-avers.com.ua/

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу 
посадових осiб емiтента

Посадова особа Директор Удовиченко Андрiй Вiкторович (паспорт: 
серiя КО номер 975883 виданий Зiнькiвським РВ УМВС в Полтавськiй 
областi, 25.10.2014р.) припинено повноваження 15.01.2016р. на пiдставi 
рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 
15.01.2016р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 21.01.2016р. 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 16.11.2011 року. 

Посадова особа Директор Удовиченко Катерина Григорiвна (паспорт: 
серiя МЕ номер 946914 виданий Голосiївським РУ ГУМВС України в мiстi 
Києвi, 10.11.2009р.) обрано на посаду 15.01.2016р. позачерговими загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.01.2016р.) термiном на 
5 рокiв з 22.01.2016р. Володіє часткою в статутному капiталi емiтента 
25,2667% (131594 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: директор 
по фінансових питаннях ФПК «Вiтязь»; директор по фінансовим питанням 
ТОВ «ФПК «Вiтязь»; заступник директора ТОВ «ТК «Столиця-сервiс». 

Посадова особа Голова Наглядової ради Безпалий Микола Олексан-
дрович (паспорт: серiя КН номер 630919 виданий Зiнькiвським РВ УМВС в 
Полтавськiй областi, 25.04.1998р.) припинено повноваження 15.01.2016 р. 
на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 15.01.2016р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 52,6769 % (274352 шт.). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 

протягом якого особа перебувала на посадi: з 16.11.2011 року. 
Посадова особа Голова Наглядової ради Безпалий Микола Олександро-

вич (паспорт: серiя КН номер 630919 виданий Зiнькiвським РВ УМВС в 
Полтавськiй областi, 25.04.1998р.) обрано на посаду 15.01.2016р. позачерго-
вими загальними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.01.2016р.) з числа 
обраних позачерговими загальними зборами членiв Наглядової ради термiном 
на 3 роки. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 52,6769 % 
(274352 шт.). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор-Головний лiкар 
Санаторiй «Сосновий Бiр», Голова наглядової ради ПАТ «АТП-15339». 

Посадова особа Член Наглядової ради Чикало Вячеслав Олексiйович 
(паспорт: серiя КН номер 436330 виданий Зiнькiвським РВУМВС в 
Полтавськiй областi, 08.10.1997р.) припинено повноваження 15.01.2016р. 
на пiдставi рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол 
б/н вiд 15.01.2016р.) у зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 16.11.2011 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Удовиченко Надiя Дмитрiвна 
(паспорт: серiя КН номер 828990 виданий Зiнькiвським РВУМВС в Полтавськiй 
областi, 22.11.1998р.) обрано на посаду 15.01.2016р. позачерговими загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.01.2016р.) термiном на 3 роки. 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0019% (10 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: старший диспетчер ПАТ «АТП-15339». 

Посадова особа Член Наглядової ради Регiональне вiддiлення Фонду 
державного майна України по Полтавськiй областi (код за ЄДРПОУ 
22527015, місцезнаходження: 36000, Полтавська обл., м. Полтава, вулиця 
Леніна, 1/23) припинено повноваження 15.01.2016р. на пiдставi рiшення 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.01.2016р.) у 
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на 
посадi: з 16.11.2011 року. 

Посадова особа Член Наглядової ради Рудь Наталія Андрiївна (паспорт: 
серiя КН номер 321406 виданий Зiнькiвським РВ УМВС в Полтавськiй 
областi, 01.02.1997р.) обрано на посаду 15.01.2016р. позачерговими загаль-
ними зборами акцiонерiв (Протокол б/н вiд 15.01.2016р.) термiном на 3 роки. 
Володіє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0019% (10 шт.). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх 
п'яти рокiв обiймав посади: завiдуюча складом ПАТ «АТП-15339».

директор ____________  Удовиченко андрiй вiкторович

пУблIчне аКцIонерне товариСтво “автотранСпортне пIдприємСтво-15339”

приватне аКцІонерне товариСтво «бУдІвель-
не УправлІння № 9 «полтаванафтогаЗбУд»

повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство 
«будівельне управління № 9 «полтаванафтогазбуд»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01291471
1.3.Місцезнаходження емітента: 38762, полтавська обл., полтав-

ський р-н, с. терешки, вул. Шевченка, 1а 
1.4. Міжміський код та телефон: (0532) 55-30-30
1.5. Електронна поштова адреса: poltavaslsu9@gmail.com
1.6. Сторінки в мережі Інтернет: poltavanaftobud.pat.ua
1.7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадо-

вих осіб
2. текст повідомлення

2.1.Зміни відбулись на засіданні наглядової ради протокол № 1 від 
12.01.2016р. (наказ про звільнення № 1-вк від 12.01.2016р. та наказ про 
призначення № 2-вк від12.01.2016р.), у зв'язку з набранням законної сили 

вироком Полтавського районного суду Полтавської області (справа 
№ 545/2144/15-к від 16.11.2015р.) звільнено з посади директора.

Звільнено:
Директор Луценко Анатолій Володимирович (ФО не надала згоди на 

розкриття пасп.даних). Частка у стат. кап.- 0%. На посаді з 05.08.2015р. 
Призначено:
Виконуючий обов'язки директора Рижонков Вадим Володимирович (ФО 

не надала згоди на розкриття пасп.даних). Частка у стат. кап.- 0 %. Займав 
наст. посади: з 31.06.2007р. по 30.08.2013р. начальник відділу корпоратив-
них відносин ТОВ «Менеджмент груп», з вересня 2013р. по вересень 2015р. 
тимчасово не працював, з 29.09.2015р.- тимчасово виконуючий обов'язки 
директора ПрАТ «БУ-9 «Полтаванафтогазбуд». Обраний на 1 рік.

У вищезазначених посадових осіб емітента непогашених судимостей за 
корисливі і посадові злочини не було.

3. підпис
3.1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

виконуючий обов'язки директора  рижонков в.в.

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

містю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Аграрний комерцiйний банк»

2. Код за ЄДРПОУ: 21570492
3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Дiлова, буд. 9 А
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 205-41-80 044 205-41-80
5. Електронна поштова адреса: ASeverinenko@agrocombank.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: www.agrocombank.com.ua

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

Радою ПАТ «Агрокомбанк» вiд 16.01.2016р. (Протокол № 4) прийнято 
рiшення про змiни в складi посадових осiб Банку, а саме з 19.01.2016 
року призначити Членом Правлiння ПАТ «Агрокомбанк» Нагорську Оль-
гу Святославiвну - начальника управлiння обслуговування корпоратив-
них клiєнтiв ПАТ «Агрокомбанк». Пiдстава такого рiшення – збiльшення 
складу Правлiння для оперативнiшого вирiшення виробничих питань.

пУблIчне аКцIонерне товариСтво 
«аграрний КомерцIйний банК»
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пУблІчне аКцІонерне товариСтво «ХерСон-
водпроеКт» скликає загальні збори акціонерів 26.02.2016 о 10.00 
за адресою товариства: м.Херсон, вул.перекопська, 20, кім. № 409 з та-
ким порядком денним: 1.Обрання лічильної комісії. 2.Звіт про результати 
діяльності за 2014-2015р.р. 3.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревко-
місії. 4.Затвердження результатів діяльності, балансів і порядку покриття 
збитків за 2014-2015р.р. 5.Переобрання наглядової ради та ревізійної комі-
сії. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 
22.02.16. З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за 

адресою товариства, звернувшись у приймальню до Івкіної О.В. Реєстра-
ція учасників зборів 26.02.16 з 09.20 до 09.50 за адресою їх проведення. 
При собі мати паспорт, довіреним особам паспорт та довіреність. Основні 
показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013): Усьо-
го активів 1953/1537. Основні засоби 394/440. Запаси 48/32. Сумарна дебі-
торська заборгованість 1507/1057. Грошові кошти та їх еквіваленти 4/8. Не-
покритий збиток -560/-1196. Власний капітал 1665/1029. Статутний капітал 
61/61. Поточні зобов’язання 285/508. Прибуток на 1 акцію (грн.) 11/4. Кіль-
кість акцій 57860/57860. Чисельн. працівників 3/3.

повІдомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Зер-
нопродукт МХП»

Код за ЄДРПОУ: 32547211
Місцезнаходження: 08800, Київська обл., Миронівський р-н, м. Миро-

нівка, 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: Відомостей про рішення емітента про утво-

рення, припинення його філій, представництв.

II. текст повідомлення
18 січня 2016р. Дирекцією Приватного акціонерного товариства «Зер-

нопродукт МХП» (Протокол №1 від 18.01.2016р.) у зв’язку із необхідністю 
оптимізації структури Товариства та зниження адміністративних витрат, 
було прийнято рішення про припинення (закриття):

Повне найменування філії: Чуківської Філії ПрАТ «Зернопродукт МХП»;
Місцезнаходження філії: 22851, Вінницька обл., Немирівський р-н, 

с. Чуків, вул. Леонтовича, буд. 2.
Функції які виконувала філія: сільськогосподарське виробництво, в 

тому числі вирощування та переробка сільгоспкультур.
III. підпис

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

директор онука володимир володимирович, 18.01.2016 р.

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ЗернопродУКт мХп»

Iнформацiя про посадову особу – Нагорська Ольга Святославiвна.
Не надана згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних. 

Повна назва посади – Член Правлiння, начальник управлiння обслу-
говування корпоративних клiєнтiв ПАТ «Агрокомбанк». Часткою в ста-
тутному капiталi Банку не володiє. Обґрунтування змiн у персональ-
ному складi посадових осiб – прийняте рiшення Радою Банку, для 
оперативнiшого вирiшення виробничих питань. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини Нагорська О.С. не має. Нагорська 
Ольга Святославiвна призначена на посаду на умовах безстрокового 
трудового договору. Iншi посади, якi обiймала Нагорська О.С. протя-
гом останнiх п’яти рокiв – керуючий вiддiленням ПАТ «Банк Форум», 

начальник вiддiлу унiверсальних продаж управлiння корпоративних 
продаж ПАТ «Банк Кредит Днiпро», начальник управлiння кредитуван-
ня, начальник операцiйного управлiння департаменту обслуговування 
клiєнтiв, начальник управлiння обслуговування клiєнтiв, начальник 
управлiння обслуговування корпоративних клiєнтiв ПАТ «Агроком-
банк».

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

т.в.о. голови правлiння Iщенко о.в., 18.01.2016 р.
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Національної ко мі сії 
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Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но
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від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
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Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

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

Видається: 
з грудня 2006 р.
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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
19.01.2016 р. 
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