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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Київстар»
2. Код за ЄДРПОУ: 21673832
3. Місцезнаходження: 03110, м. Київ, проспект Червонозоря-

ний,  б.  51
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 2322184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.kyivstar.ua/kh/
about/about/partners/issuers/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
1) Рішення про припинення повноважень п. Петра Анатолійовича 

Чернишова у якості Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» 
прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 21.08.2015 року. Рі-
шення про припинення повноважень (звільнення з посади) посадової 
особи в якості президента (голови правління) прийнято у порядку, пе-
редбаченому Статутом ПрАТ «Київстар», на підставі досягнутої вза-
ємної згоди між акціонерами ПрАТ «Київстар» та п.Чернишовим щодо 
порядку умов виконання ним повноважень Президента (Голови Прав-
ління) ПрАТ «Київстар» згідно з Трудовим Контрактом від 25 червня 
2014 року. Згідно з зазначеним вище рішенням Наглядової Ради при-
пинення повноважень п.Чернишова в якості Президента (Голови 
Правління) ПрАТ «Київстар» дійсне з 21.08.2015 року. 

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадо-
ва особа: 0%. 

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: 
немає. 

Строк перебування особи на посаді Президента (Голови Правлін-
ня) ПрАТ «Київстар»: з 25.06.2014 р. 

Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних да-
них.

2) Рішення про призначення п. Петра Анатолійовича Чернишова на 
посаду Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» прийнято На-
глядовою Радою ПрАТ «Київстар» 21.08.2015 року. Згідно з зазначе-
ним вище рішенням Наглядової Ради повноваження п. Чернишова в 
якості Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» є дійсними з 
22.08.2015 року згідно з новим Трудовим Контрактом, що відображує 
нові умови виконання ним повноважень Президента (Голови Правлін-
ня)  ПрАТ «Київстар». Зміни у персональному складі Правління ПрАТ 
«Київстар» не відбулися. 

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадо-
ва особа: 0%. 

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: 
немає. 

Строк, на який призначено особу: безстроково. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 

25.06.2014 р. перебування особи на посаді Президента (Голови Прав-
ління) ПрАТ «Київстар», з 01.05.2006 р. по 14.02.2014 р. п. Чернишов 
обіймав посаду генерального директора ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», 
а з 01.10.2012 р. – також посаду віце-президента Східної Європи 
Carlsberg Group. 

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій. 
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

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

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

Президент  П.А.Чернишов

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВСТАР»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ 

«КИЇВВОДОКАНАЛ»
Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:

03327664

Місцезнаходження емітента: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизь-
ка, 1-а

Міжміський код та телефон: (044) 226-30-38
Електронна поштова адреса 
емітента:

public@vodokanal.kiev.ua

Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 21.08.2015, 

в зв’язку з закінченням строку повноважень, відкликано (звільнено):
1. Голову наглядової ради Фоменка Євгена Олександровича, представ-

ника акціонера Товариства ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що володіє 
пакетом акцій Товариства розміром 67% (470311592 штук). Акціями Товари-
ства не володіє. Паспорт: СО №019399 виданий Харківським РУ ГУ МВС 
України в місті Києві 13.04.1999. Посадова особа не має непогашених суди-
мостей за корисливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 28.04.2011.

2. Члена наглядової ради Гудзя Андрія Анатолійовича, представника 
акціонера Товариства Департаменту комунальної власності міста Києва 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної ад-
міністрації), що володіє пакетом акцій Товариства розміром 25,46% 
(178748500 штук). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Перебував на 
посаді з 28.04.2011.

3. Члена Наглядової ради Беру Ярослава Ярославовича, представника 
акціонера Товариства ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що володіє па-
кетом акцій Товариства розміром 67% (470311592 штук). Акціями Товари-
ства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини. Перебував на посаді з 28.04.2011.

4. Голову ревізійної комісії Слугіну Світлану Адольфівну, представника 
акціонера Товариства ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що володіє па-
кетом акцій Товариства розміром 67% (470311592 штук). Акціями Товари-
ства не володіє. Посадова особа не має непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 28.04.2011.

5. Члена ревізійної комісії Котельнікову Людмилу Іванівну, акціонера То-
вариства, що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 765,00 грн. (3060 
штук). Паспорт: СО №552453 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України 
в місті Києві 22.05.2001 року. Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді з 28.04.2011.

6. Члена ревізійної комісії Ушакову Людмилу Василівну, акціонера Това-
риства, що володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 765,00 грн. (3060 
штук). Паспорт: СН №577479 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в 
місті Києві 31.07.1997 року. Посадова особа не має непогашених судимос-
тей за корисливі та посадові злочини. Перебувала на посаді (без урахуван-
ня переобрання) з 28.04.2011.

Інформації щодо паспортних даних, яку необхідно розкривати в повідо-
мленні, іншими відкликаними посадовими особами, до Товариства не надано.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 21.08.2015 
обрано до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки:

1. Гудзя Андрія Анатолійовича, директора Департаменту комунальної 
власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації), що володіє пакетом акцій Товариства роз-
міром 25,46% (178748500 штук). Посадова особа не має непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини. Акціями Товариства не воло-
діє. Попередні місця роботи та посади: Головне управління (Департамент) 
комунальної власності міста Києва, головний спеціаліст, начальник управ-
ління — заступник начальника Головного управління.

2. Найдюка Віталія Сергійовича, генерального директора ПрАТ «Компа-
нія Київенергохолдинг», що володіє пакетом акцій Товариства розміром 
67% (470311592 штук). Володіє пакетом акцій Товариства у розмірі 5,00  грн. 
(20 штук). Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливі та 
посадові злочини. Попередні місця роботи та посади: заступник генераль-
ного директора з економіки та фінансів ПАТ «АК «Київводоканал», перший 
заступник голови правління — фінансовий директор ПрАТ «ХК «ГРІНКО», 
фінансовий директор ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», фінансо-
вий директор ПрАТ «ХК «Енергомережа».

3. Коваленка Миколу Михайловича, заступника генерального директо-
ра ПрАТ «Компанія Київенергохолдинг», що володіє пакетом акцій Товари-
ства розміром 67% (470311592 штук). Володіє пакетом акцій Товариства у 
розмірі 1,25 грн. (5 штук). Посадова особа не має непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини. Попередні місця роботи та посади: ди-
ректор ПП «ГЛОСАР».

Інформації щодо паспортних даних, яку необхідно розкривати в повідом-
ленні, призначеними до складу Наглядової ради посадовими особами, до 
Товариства не надано.

Рішенням, обраної річними загальними зборами акціонерів Товариства 
21.08.2015, Наглядової ради Товариства від 21.08.2015 Головою Наглядо-
вої ради Товариства обрано Найдюка Віталія Сергійовича.

Рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства 21.08.2015 об-
рано до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 3 роки:

1. Птух Людмилу Борисівну, головного бухгалтера ПрАТ «Компанія Киї-
венергохолдинг», що володіє пакетом акцій Товариства розміром 67% 
(470311592 штук). Акціями Товариства не володіє. Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Попередні міс-
ця роботи та посади: головний бухгалтер ПАТ «АК «Київводоканал», голо-
вний бухгалтер ПАТ «Черкасиобленерго», директор ТОВ «Преображенська 
клініка». Інформації щодо паспортних даних, яку необхідно розкривати в 
повідомленні, до Товариства не надано.

2. Трушкевич Тетяну Миколаївну, акціонера Товариства, що володіє па-
кетом акцій Товариства у розмірі 1 грн. (4 штуки). Посадова особа не має 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Працює на по-
саді директора ПП «АФ «Аудит-Оптім», на якій працювала й останні п’ять 
років. Інформації щодо паспортних даних, яку необхідно розкривати в по-
відомленні, до Товариства не надано.

3. Ушакову Людмилу Василівну, акціонера Товариства, що володіє паке-
том акцій Товариства у розмірі 3060 штук. Паспорт: СН №577479 виданий 
Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві 31.07.1997 року. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 
Працює на посаді заступника директора департаменту економіки та фінан-
сів Товариства. Попередні місця роботи та посади: начальник управління 
фінансів департаменту економіки та фінансів ПАТ «АК «Київводоканал».

Рішенням, обраної річними загальними зборами акціонерів Товариства 
21.08.2015, Ревізійної комісії Товариства від 21.08.2015 Головою Ревізійної 
комісії Товариства обрано Птух Людмилу Борисівну.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інфор-

мації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління — генеральний директор Білик Андрій Олексійо-

вич

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»

Приватне акціонерне товариство «Тернопільплемсервіс»
(місцезнаходження: 47737 Тернопільська обл., Тернопіль-

ський р-н., с. Підгороднє вул. Бережанська, 70, ідентифікаційний код 
00704385), далі — «Товариство», повідомляє що «30» вересня 
2015 року об 10.00 год. за адресою: 47737 Тернопільська обл., Тер-
нопільський р-н., с. Підгороднє вул. Бережанська, 70 (адмінкор-
пус) відбудуться позачергові загальні збори акціонерів

Порядок денний:
1. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних 

зборів акціонерів. Обрання та затвердження складу лічильної ко-
місії. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних збо-
рів акціонерів Товариства.

2. Про затвердження передавального акту.
3. Про затвердження звіту про наслідки обміну акцій у акціоне-

рів ПрАТ «Тернопільплемсервіс» на письмові зобов’язання пере-
вести у частки статутного капіталу ТОВ « Тернопільплемсервіс».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових за-
гальних зборах, складається станом на 24 годину 24.09.2015 року. З 
матеріалами, що стосуються підготовки до проведення позачергових 
загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися за 
адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Підгороднє 
вул. Бережанська, 70 в кабінеті приймальні керівника в робочий час. 
Відповідальний за ознайомлення з документами Осадчук Ю.М.

Для участі у зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, 
що посвідчує особу акціонера, або довірену особу; для представників 
акціонерів — доручення на право участі у зборах, оформлене відпо-
відно до вимог законодавства. 

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде від-
буватися з 09.00 до 09.50 у день та за місцем проведення зборів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТЕРНОПІЛьПЛЕМСЕРВІС»
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12.3. Умови та термін обігу облігацій.
Облігації обертаються вільно протягом всього терміну їх обігу.
Термін обігу облігацій – 7 276 (сім тисяч двісті сімдесят шість) календар-

них днів (з 19 вересня 2005 року по 20 серпня 2025 року включно).
13. Порядок виплати доходу за облігаціями.
13.1. Адреси місць, дати початку і закінчення виплати доходу за 

облігаціями.
Виплати процентного доходу за облігаціями здійснюються Емітентом в 

національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом пла-
тіжного агента - ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - за його місцез-
находженням, а у випадках, передбачених в цій інформації – за місцезна-
ходженням Емітента.

Проценти за облігаціями виплачуються у наступні строки:
Перша виплата з 19 грудня 2005 р. по 25 грудня 2005 р.
Друга виплата з 19 березня 2006 р. по 25 березня 2006 р.
Третя виплата з 19 червня 2006 р. по 25 червня 2006 р.
Четверта виплата з 19 вересня 2006 р. по 25 вересня 2006 р.
П’ята виплата з 19 грудня 2006 р. по 25 грудня 2006 р.
Шоста виплата з 19 березня 2007 р. по 25 березня 2007 р.
Сьома виплата з 19 червня 2007 р. по 25 червня 2007 р.
Восьма виплата з 19 вересня 2007 р. по 25 вересня 2007 р.
Дев’ята виплата з 19 грудня 2007 р. по 25 грудня 2007 р.
Десята виплата з 19 березня 2008 р. по 25 березня 2008 р.
Одинадцята виплата з 19 червня 2008 р. по 25 червня 2008 р.
Дванадцята виплата з 19 вересня 2008 р. по 25 вересня 2008 р.
Тринадцята виплата з 19 грудня 2008 р. по 25 грудня 2008 р.
Чотирнадцята виплата з 19 березня 2009 р. по 25 березня 2009 р.
П’ятнадцята виплата з 19 червня 2009 р. по 25 червня 2009 р.
Шістнадцята виплата з 19 вересня 2009 р. по 25 вересня 2009 р.
Сімнадцята виплата з 19 грудня 2009 р. по 25 грудня 2009 р.
Вісімнадцята виплата з 19 березня 2010 р. по 25 березня 2010 р.
Дев’ятнадцята виплата з 19 червня 2010 р. по 25 червня 2010 р.
Двадцята виплата з 19 вересня 2010 р. по 25 вересня 2010 р.
Двадцять перша виплата з 19 грудня 2010 р. по 25 грудня 2010 р.
Двадцять друга виплата з 19 березня 2011 р. по 25 березня 2011 р.
Двадцять третя виплата з 19 червня 2011 р. по 25 червня 2011 р.
Двадцять четверта 
виплата

з 19 вересня 2011 р. по 25 вересня 2011 р.

Двадцять п’ята виплата з 19 грудня 2011 р. по 25 грудня 2011 р.
Двадцять шоста виплата з 19 березня 2012 р. по 25 березня 2012 р.
Двадцять сьома виплата з 19 червня 2012 р. по 25 червня 2012 р.
Двадцять восьма виплата з 19 вересня 2012 р. по 25 вересня 2012 р.
Двадцять дев’ята виплата з 19 грудня 2012 р. по 25 грудня 2012 р.
Тридцята виплата з 19 березня 2013 р. по 25 березня 2013 р.
Тридцять перша виплата з 19 червня 2013 р. по 25 червня 2013 р.
Тридцять друга виплата з 19 вересня 2013 р. по 25 вересня 2013 р.
Тридцять третя виплата з 19 грудня 2013 р. по 25 грудня 2013 р.
Тридцять четверта 
виплата

з 19 березня 2014 р. по 25 березня 2014 р.

Тридцять п’ята виплата з 19 червня 2014 р. по 25 червня 2014 р.
Тридцять шоста виплата з 19 вересня 2014 р. по 25 вересня 2014 р.
Тридцять сьома виплата з 19 грудня 2014 р. по 25 грудня 2014 р.
Тридцять восьма виплата з 19 березня 2015 р. по 25 березня 2015 р.
Тридцять дев’ята виплата з 19 червня 2015 р. по 25 червня 2015 р.
Сорокова виплата з 7 вересня 2015 р. по 14 вересня 2015 р.
Сорок перша виплата з 19 грудня 2015 р. по 25 грудня 2015 р.
Сорок друга виплата з 19 березня 2016 р. по 25 березня 2016 р.
Сорок третя виплата з 19 червня 2016 р. по 25 червня 2016 р.
Сорок четверта виплата з 19 вересня 2016 р. по 25 вересня 2016 р.
Сорок п’ята виплата з 19 грудня 2016 р. по 25 грудня 2016 р.
Сорок шоста виплата з 19 березня 2017 р. по 25 березня 2017 р.
Сорок сьома виплата з 19 червня 2017 р. по 25 червня 2017 р.
Сорок восьма виплата з 19 вересня 2017 р. по 25 вересня 2017 р.
Сорок дев’ята виплата з 19 грудня 2017 р. по 25 грудня 2017 р.
П’ятдесята виплата з 19 березня 2018 р. по 25 березня 2018 р.
П’ятдесят перша виплата з 19 червня 2018 р. по 25 червня 2018 р.
П’ятдесят друга виплата з 19 вересня 2018 р. по 25 вересня 2018 р.
П’ятдесят третя виплата з 19 грудня 2018 р. по 25 грудня 2018 р.
П’ятдесят четверта 
виплата

з 19 березня 2019 р. по 25 березня 2019 р.

П’ятдесят п’ята виплата з 19 червня 2019 р. по 25 червня 2019 р.
П’ятдесят шоста виплата з 19 вересня 2019 р. по 25 вересня 2019 р.
П’ятдесят сьома виплата з 19 грудня 2019 р. по 25 грудня 2019 р.
П’ятдесят восьма виплата з 19 березня 2020 р. по 25 березня 2020 р.
П’ятдесят дев’ята виплата з 19 червня 2020 р. по 25 червня 2020 р.
Шістдесята виплата з 19 вересня 2020 р. по 25 вересня 2020 р.
Шістдесят перша виплата з 19 грудня 2020 р. по 25 грудня 2020 р.
Шістдесят друга виплата з 19 березня 2021 р. по 25 березня 2021 р.

Шістдесят третя виплата з 19 червня 2021 р. по 25 червня 2021 р.
Шістдесят четверта 
виплата

з 19 вересня 2021 р. по 25 вересня 2021 р.

Шістдесят п’ята виплата з 19 грудня 2021 р. по 25 грудня 2021 р.
Шістдесят шоста виплата з 19 березня 2022 р. по 25 березня 2022 р.
Шістдесят сьома виплата з 19 червня 2022 р. по 25 червня 2022 р.
Шістдесят восьма 
виплата

з 19 вересня 2022 р. по 25 вересня 2022 р.

Шістдесят дев’ята 
виплата

з 19 грудня 2022 р. по 25 грудня 2022 р.

Сімдесята виплата з 19 березня 2023 р. по 25 березня 2023 р.
Сімдесят перша виплата з 19 червня 2023 р. по 25 червня 2023 р.
Сімдесят друга виплата з 19 вересня 2023 р. по 25 вересня 2023 р.
Сімдесят третя виплата з 19 грудня 2023 р. по 25 грудня 2023 р.
Сімдесят четверта 
виплата

з 19 березня 2024 р. по 25 березня 2024 р.

Сімдесят п’ята виплата з 19 червня 2024 р. по 25 червня 2024 р.
Сімдесят шоста виплата з 19 вересня 2024 р. по 25 вересня 2024 р.
Сімдесят сьома виплата з 19 грудня 2024 р. по 25 грудня 2024 р.
Сімдесят восьма виплата з 19 березня 2025 р. 25 березня 2025 р.
Сімдесят дев’ята виплата з 19 червня 2025 р. по 25 червня 2025 р.

Остання вісімдесята виплата здійснюється разом із погашенням – з 
21 серпня 2025 р. по 28 серпня 2025 р.

Якщо кінцева дата терміну сплати чергової процентної виплати припа-
дає на святковий день або вихідний день, то виплата необхідної суми може 
бути здійснена у перший робочий день, наступний за вихідним.

13.2. Заплановані проценти, метод обчислення, порядок виплати 
доходів, здійснення операцій і депонування.

Процентна ставка за облігаціями при виплаті доходу за першим, дру-
гим, третім та четвертим процентними періодами встановлена у розмірі – 
15% річних.

Розмір процентної ставки по процентним періодам з п’ятого по сороко-
вий встановлюється за рішенням Спостережної ради Емітента (з оформ-
ленням відповідного протоколу засідання Спостережної ради), виходячи з 
ринкової кон’юнктури, але не може бути меншим, ніж облікова ставка На-
ціонального банку України, що діятиме на момент прийняття рішення про 
розмір процентної ставки за відповідною виплатою.

Розмір процентної ставки по процентним періодам з сорок першого по 
вісімдесятий встановлюється за рішенням Наглядової ради Емітента (з 
оформленням відповідного протоколу засідання Наглядової ради), виходя-
чи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншим, ніж облікова ставка 
Національного банку України, що діятиме на момент прийняття рішення 
про розмір процентної ставки за відповідною виплатою.

Емітент зобов’язується опублікувати нову процентну ставку по відповід-
ній виплаті або підтвердити незмінність попередньої ставки в тому ж офі-
ційному друкованому виданні, де була опублікована інформація про випуск 
облігацій у наступні строки (за умови чинності випуску облігацій на відпо-
відну дату):

Порядковий номер періода

Строк, до якого включно 
Емітент зобов’язується 
опублікувати процентну 
ставку за відповідним 

періодом
П’ята-шоста виплата 09 вересня 2006 р.
Сьома-восьма виплата 09 березня 2007 р.
Дев’ята-десята виплата 09 вересня 2007 р.
Одинадцята-дванадцята виплата 09 березня 2008 р.
Тринадцята-чотирнадцята виплата 09 вересня 2008 р.
П’ятнадцята-шістнадцята виплата 09 березня 2009 р.
Сімнадцята-вісімнадцята виплата 09 вересня 2009 р.
Дев’ятнадцята-двадцята виплата 09 березня 2010 р.
Двадцять перша-двадцять друга виплата 09 вересня 2010 р.
Двадцять третя-двадцять четверта виплата 09 березня 2011 р.
Двадцять п’ята-двадцять шоста виплата 09 вересня 2011 р.
Двадцять сьома-двадцять восьма виплата 09 березня 2012 р.
Двадцять дев’ята-тридцята виплата 09 вересня 2012 р.
Тридцять перша-тридцять друга виплата 09 березня 2013 р.
Тридцять третя-тридцять четверта виплата 09 вересня 2013 р.
Тридцять п’ята-тридцять шоста виплата 09 березня 2014 р.
Тридцять сьома-тридцять восьма виплата 09 вересня 2014 р.
Тридцять дев’ята-сорокова виплата 09 березня 2015 р.
Сорок перша-сорок друга виплата 20 серпня 2015 р.
Сорок третя-сорок четверта виплата 09 березня 2016 р.
Сорок п’ята-сорок шоста виплата 09 вересня 2016 р.
Сорок сьома-сорок восьма виплата 09 березня 2017 р.
Сорок дев’ята-п’ятдесята виплата 09 вересня 2017 р.
П’ятдесят перша-п’ятдесят друга виплата 09 березня 2018 р.

Зміни до Інформації про випуск облігацій

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
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П’ятдесят третя-п’ятдесят четверта виплата 09 вересня 2018 р.
П’ятдесят п’ята-п’ятдесят шоста виплата 09 березня 2019 р.
П’ятдесят сьома-п’ятдесят восьма виплата 09 вересня 2019 р.
П’ятдесят дев’ята-шістдесята виплата 09 березня 2020 р.
Шістдесят перша-шістдесят друга виплата 09 вересня 2020 р.
Шістдесят третя-шістдесят четверта 
виплата

09 березня 2021 р.

Шістдесят п’ята-шістдесят шоста виплата 09 вересня 2021 р.
Шістдесят сьома-шістдесят восьма виплата 09 березня 2022 р.
Шістдесят дев’ята-сімдесята виплата 09 вересня 2022 р.
Сімдесят перша-сімдесят друга виплата 09 березня 2023 р.
Сімдесят третя-сімдесят четверта 
виплата

09 вересня 2023 р.

Сімдесят п’ята-сімдесят шоста виплата 09 березня 2024 р.
Сімдесят сьома-сімдесят восьма 
виплата

09 вересня 2024 р.

Сімдесят дев’ята-вісімдесята 
виплата

09 березня 2025 р.

Метод обчислення виплати доходу:
Проценти за облігацією сплачуються у визначені в цій інформації термі-

ни (всього 80 процентних періодів).
Проценти за облігаціями нараховуються відповідно до наступних про-

центних періодів:
Процентний 

період / 
№ виплати

Дата початку 
періоду

Дата закінчення 
періоду

Тривалість 
періоду, днів 

(Тi)
1  19 вересня 2005 р.  18 грудня 2005 р. 91
2  19 грудня 2005 р.  18 березня 2006 р. 90
3  19 березня 2006 р.  18 червня 2006 р. 92
4  19 червня 2006 р.  18 вересня 2006 р. 92
5  19 вересня 2006 р.  18 грудня 2006 р. 91
6  19 грудня 2006 р.  18 березня 2007 р. 90
7  19 березня 2007 р.  18 червня 2007 р. 92
8  19 червня 2007 р.  18 вересня 2007 р. 92
9  19 вересня 2007 р.  18 грудня 2007 р. 91
10  19 грудня 2007 р.  18 березня 2008 р. 91
11  19 березня 2008 р.  18 червня 2008 р. 92
12  19 червня 2008 р.  18 вересня 2008 р. 92
13  19 вересня 2008 р.  18 грудня 2008 р. 91
14  19 грудня 2008 р.  18 березня 2009 р. 90
15  19 березня 2009 р.  18 червня 2009 р. 92
16  19 червня 2009 р.  18 вересня 2009 р. 92
17  19 вересня 2009 р.  18 грудня 2009 р. 91
18  19 грудня 2009 р.  18 березня 2010 р. 90
19  19 березня 2010 р.  18 червня 2010 р. 92
20  19 червня 2010 р.  18 вересня 2010 р. 92
21  19 вересня 2010 р.  18 грудня 2010 р. 91
22  19 грудня 2010 р.  18 березня 2011 р. 90
23  19 березня 2011 р.  18 червня 2011 р. 92
24  19 червня 2011 р.  18 вересня 2011 р. 92
25  19 вересня 2011 р.  18 грудня 2011 р. 91
26  19 грудня 2011 р.  18 березня 2012 р. 91
27  19 березня 2012 р.  18 червня 2012 р. 92
28  19 червня 2012 р.  18 вересня 2012 р. 92
29  19 вересня 2012 р.  18 грудня 2012 р. 91
30  19 грудня 2012 р.  18 березня 2013 р. 90
31  19 березня 2013 р.  18 червня 2013 р. 92
32  19 червня 2013 р.  18 вересня 2013 р. 92
33  19 вересня 2013 р.  18 грудня 2013 р. 91
34  19 грудня 2013 р.  18 березня 2014 р. 90
35  19 березня 2014 р.  18 червня 2014 р. 92
36  19 червня 2014 р.  18 вересня 2014 р. 92
37  19 вересня 2014 р.  18 грудня 2014 р. 91
38  19 грудня 2014 р.  18 березня 2015 р. 90
39  19 березня 2015 р.  18 червня 2015 р. 92
40  19 червня 2015 р. 06 вересня 2015 р. 80
41 07 вересня 2015 р. 18 грудня 2015 р. 103
42 19 грудня 2015 р. 18 березня 2016 р. 91
43 19 березня 2016 р. 18 червня 2016 р. 92
44 19 червня 2016 р. 18 вересня 2016 р. 92
45 19 вересня 2016 р. 18 грудня 2016 р. 91
46 19 грудня 2016 р. 18 березня 2017 р. 90
47 19 березня 2017 р. 18 червня 2017 р. 92
48 19 червня 2017 р. 18 вересня 2017 р. 92
49 19 вересня 2017 р. 18 грудня 2017 р. 91
50 19 грудня 2017 р. 18 березня 2018 р. 90
51 19 березня 2018 р. 18 червня 2018 р. 92
52 19 червня 2018 р. 18 вересня 2018 р. 92
53 19 вересня 2018 р. 18 грудня 2018 р. 91
54 19 грудня 2018 р. 18 березня 2019 р. 90
55 19 березня 2019 р. 18 червня 2019 р. 92

56 19 червня 2019 р. 18 вересня 2019 р. 92
57 19 вересня 2019 р. 18 грудня 2019 р. 91
58 19 грудня 2019 р. 18 березня 2020 р. 91
59 19 березня 2020 р. 18 червня 2020 р. 92
60 19 червня 2020 р. 18 вересня 2020 р. 92
61 19 вересня 2020 р. 18 грудня 2020 р. 91
62 19 грудня 2020 р. 18 березня 2021 р. 90
63 19 березня 2021 р. 18 червня 2021 р. 92
64 19 червня 2021 р. 18 вересня 2021 р. 92
65 19 вересня 2021 р. 18 грудня 2021 р. 91
66 19 грудня 2021 р. 18 березня 2022 р. 90
67 19 березня 2022 р. 18 червня 2022 р. 92
68 19 червня 2022 р. 18 вересня 2022 р. 92
69 19 вересня 2022 р. 18 грудня 2022 р. 91
70 19 грудня 2022 р. 18 березня 2023 р. 90
71 19 березня 2023 р. 18 червня 2023 р. 92
72 19 червня 2023 р. 18 вересня 2023 р. 92
73 19 вересня 2023 р. 18 грудня 2023 р. 91
74 19 грудня 2023 р. 18 березня 2024 р. 91
75 19 березня 2024 р. 18 червня 2024 р. 92
76 19 червня 2024 р. 18 вересня 2024 р. 92
77 19 вересня 2024 р. 18 грудня 2024 р. 91
78 19 грудня 2024 р. 18 березня 2025 р. 90
79 19 березня 2025 р. 18 червня 2025 р. 92
80 19 червня 2025 р. 20 серпня 2025 р. 63

Сума кожної виплати за однією облігацією розраховується з точністю до 
одної копійки за наступною формулою:

Ty
TiiUAHNPi ××=

%100
%

 

де:
Pi – розмір процентного доходу за і-тим процентним періодом (грн.);
N – номінальна вартість облігації 1000 (одна тисяча) гривень;
і – порядковий номер процентного періоду; і = 1,2,3……80.
UAH%i – процентна ставка, встановлена за і-тим процентним періодом; 

і = 1,2,3……80.
Тi – кількість днів у процентному періоді; і = 1,2,3……80.
Тy – фактична кількість днів у відповідному році.
Виплати процентного доходу здійснюються через платіжного агента ПАТ 

«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на підставі зведеного облікового реє-
стру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм на мо-
мент закінчення операційного дня, що передує дню початку відповідної ви-
плати процентного доходу за облігаціями та надається Емітенту на день 
початку виплати або на наступний за днем початку виплати робочий день, у 
випадку якщо день початку відповідної виплати процентного доходу за об-
лігаціями припадає на святковий або вихідний день. Право на отримання 
коштів при виплаті процентів за облігаціями мають особи, які є власниками 
облігацій згідно зведеного облікового реєстру на дату початку відповідної 
виплати. Виплата доходів здійснюється шляхом перерахування коштів на 
банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, зазначеними у зве-
деному обліковому реєстрі для відповідної виплати, або готівкою через касу 
для власників облігацій – фізічних осіб. У разі відсутності у зведеному облі-
ковому реєстрі даних щодо банківського рахунку власника, належна сума 
депонується терміном на 1 місяць на рахунку №290100010865 у ПАТ «ПЕР-
ШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», МФО 300506 і сплачується власнику за його 
особистим зверненням. Після закінчення одного місяця від дати завершен-
ня відповідної процентної виплати кошти, перераховані Емітентом, але не 
виплачені власникам облігацій, повертаються з рахунку №290100010865 на 
поточний рахунок Емітента. Подальшу виплату процентів здійснює безпо-
середньо Емітент за особистим зверненням власників облігацій. Проценти 
по депонованим сумам не нараховуються та не виплачуються. Власник об-
лігацій повинен подати заяву на виплату процентів та документи, що іден-
тифікують такого власника.

14. Порядок погашення облігацій.
14.1. Адреси місць, дати початку і закінчення погашення облігацій.
Погашення облігацій здійснюється Емітентом в національній валюті 

України (гривні) через уповноваженого Емітентом платіжного агента – 
ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - за його місцезнаходженням, а 
у випадках, передбачених в цій інформації – за місцезнаходженням Емі-
тента.

Погашення облігацій відбуватиметься за їх номінальною вартістю з 
21 серпня 2025р. по 28 серпня 2025р.

14.2. Порядок погашення, здійснення операцій і депонування.
Погашення облігацій здійснюється на підставі зведеного облікового реє-

стру рахунків власників облігацій, який складається депозитарієм станом на 
20 серпня 2025 року та надається на початок погашення, через платіжного 
агента ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Право на отримання кош-
тів при погашенні облігацій мають особи, які є власниками облігацій згідно 
зведеного облікового реєстру станом на 20 серпня 2025 року. Для 
пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій здійснюють пере-
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каз належних їм облігацій з власних особових рахунків у цінних паперах на 
рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії з 9 години до 13 години 
21 серпня 2025 року. Погашення облігацій здійснюється шляхом перераху-
вання коштів на банківські рахунки власників облігацій, за реквізитами, за-
значеними у зведеному обліковому реєстрі рахунків власників облігацій 
станом на 20 серпня 2025 року, або готівкою через касу для власників об-
лігацій – фізічних осіб. 

Докладний опис депонування викладено у п.14.4.
14.3. Дії, які провадяться у разі подання облігацій для дострокового 

викупу.
За бажанням, власник облігацій має право надати облігації Емітенту 

для їх дострокового викупу. Достроковий викуп здійснюється Емітентом 
на дати дострокового викупу, вказані в цій інформації, при цьому ціна 
викупу облігацій дорівнює їх номінальній вартості. Для здійснення до-
строкового викупу облігацій Емітентом власник облігацій (далі – Прода-
вець) або належним чином уповноважена ним особа має у визначений 
термін подати на адресу Емітента заяву на достроковий продаж обліга-
цій із зазначенням власного найменування (П.І.Б.), адреси, зазначенням 
уповноваженої особи, вказівки на документ, що підтверджує повнова-
ження особи надавати таку заяву (статут підприємства, довіреність 
тощо), телефону, платіжних реквізитів, реквізитів рахунку у цінних папе-
рах, кількості облігацій, що пропонуються для викупу, згоду з умовами 
дострокового викупу, які викладені в зареєстрованій НКЦПФР інформації 
про випуск облігацій.

Подання заяв здійснюється рекомендованим листом або безпосередньо 
за адресою: Україна, 25015, м. Кіровоград, проспект Комуністичний, 15.

Дати подання Емітенту заяв на достроковий продаж:
Дата дострокового 

викупу
Дата початку прийому 

заяв
Дата закінчення 
прийому заяв

19 вересня 2006 р. 05 вересня 2006 р. 14 вересня 2006 р.
19 березня 2007 р. 05 березня 2007 р. 14 березня 2007 р.
19 вересня 2007 р. 05 вересня 2007 р. 14 вересня 2007 р.
19 березня 2008 р. 05 березня 2008 р. 14 березня 2008 р.
19 вересня 2008 р. 05 вересня 2008 р. 14 вересня 2008 р.
19 березня 2009 р. 05 березня 2009 р. 14 березня 2009 р.
19 вересня 2009 р. 05 вересня 2009 р. 14 вересня 2009 р.
19 березня 2010 р. 05 березня 2010 р. 14 березня 2010 р.
19 вересня 2010 р. 05 вересня 2010 р. 14 вересня 2010 р.
19 березня 2011 р. 05 березня 2011 р. 14 березня 2011 р.
19 вересня 2011 р. 05 вересня 2011 р. 14 вересня 2011 р.

19 березня 2012 р. 05 березня 2012 р. 14 березня 2012 р.
19 вересня 2012 р. 05 вересня 2012 р. 14 вересня 2012 р.
19 березня 2013 р. 05 березня 2013 р. 14 березня 2013 р.
19 вересня 2013 р. 05 вересня 2013 р. 14 вересня 2013 р.
19 березня 2014 р. 05 березня 2014 р. 14 березня 2014 р.
19 вересня 2014 р. 05 вересня 2014 р. 14 вересня 2014 р.
19 березня 2015 р. 05 березня 2015 р. 14 березня 2015 р.
07 вересня 2015 р. 24 серпня 2015 р. 02 вересня 2015 р.
19 березня 2016 р. 05 березня 2016 р. 14 березня 2016 р.
19 вересня 2016 р. 05 вересня 2016 р. 14 вересня 2016 р.
19 березня 2017 р. 05 березня 2017 р. 14 березня 2017 р.
19 вересня 2017 р. 05 вересня 2017 р. 14 вересня 2017 р.
19 березня 2018 р. 05 березня 2018 р. 14 березня 2018 р.
19 вересня 2018 р. 05 вересня 2018 р. 14 вересня 2018 р.
19 березня 2019 р. 05 березня 2019 р. 14 березня 2019 р.
19 вересня 2019 р. 05 вересня 2019 р. 14 вересня 2019 р.
19 березня 2020 р. 05 березня 2020 р. 14 березня 2020 р.
19 вересня 2020 р. 05 вересня 2020 р. 14 вересня 2020 р.
19 березня 2021 р. 05 березня 2021 р. 14 березня 2021 р.
19 вересня 2021 р. 05 вересня 2021 р. 14 вересня 2021 р.
19 березня 2022 р. 05 березня 2022 р. 14 березня 2022 р.
19 вересня 2022 р. 05 вересня 2022 р. 14 вересня 2022 р.
19 березня 2023 р. 05 березня 2023 р. 14 березня 2023 р.
19 вересня 2023 р. 05 вересня 2023 р. 14 вересня 2023 р.
19 березня 2024 р. 05 березня 2024 р. 14 березня 2024 р.
19 вересня 2024 р. 05 вересня 2024 р. 14 вересня 2024 р.
19 березня 2025 р. 05 березня 2025 р. 14 березня 2025 р.

Заяви, які були надані до або після вказаного періоду, вважаються не-
дійсними.

Протягом п’яти робочих днів, наступних за датою дострокового викупу, 
Емітент укладає договори купівлі-продажу облігацій з Продавцями, які на-
лежним чином подали заяви на достроковий продаж облігацій. На протязі 
трьох робочих днів з моменту укладення договору купівлі-продажу облігацій 
Продавець перераховує облігації з власного особового рахунку у цінних па-
перах на рахунок у цінних паперах Емітента в депозитарії, після чого Емі-
тент на протязі трьох робочих днів виплачує Продавцю грошові кошти згід-
но з укладеним договором купівлі-продажу.

Голова Правління 
ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»  Стрюченко О.М.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛАСКЕ»

Особлива інформація  
(інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати  

фонду операцій з нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЛАСКЕ»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство 
3. Місцезнаходження
65001, м. Одеса, вул. Академiка Заболотного, 12
4. Код за ЄДРПОУ
30202681
5. Міжміський код та телефон, факс
(048) 7385385 (048) 7385375
6. Електронна поштова адреса

law@plaske.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії 26.08.2015

(дата)
2. Повідомлення 
опубліковано у*

(номер та найменування 
офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення 
розміщено на 
сторінці

www.plaske.ua
в мережі 
Інтернет 27.08.2015

(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата 

вчинення 
дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано 

або припинено 
повноваження)

Посада Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної 
особи або ідентифікацій-

ний код за ЄДРПОУ 
юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
26.08.2015 припинено повнова-

ження
Заступник голови 
Наглядової ради

Лiптуга Iван Леонiдович 2.86

Зміст інформації:
У зв’язку iз поданням Заступником голови Наглядової Ради АТ «ПЛАСКЕ» Лiптугою Iваном Леонiдовичем заяви про складання з себе повно-
важень члена Наглядової Ради АТ «ПЛАСКЕ» повiдомляємо, що Лiптуга Iван Леонiдович, Заступник голови Наглядової Ради АТ «ПЛАСКЕ» 
обраний вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ПЛАСКЕ» вiд 02 листопада 2009 року склав з себе повноваження Заступника 
голови Наглядової Ради АТ  «ПЛАСКЕ» та припинив виконання повноважень Заступника голови Наглядової Ради АТ «ПЛАСКЕ» з 26 серпня 
2015 року. 
Лiптуга Iван Леонiдович володiє пакетом акцiй АТ «ПЛАСКЕ» у розмiрi 2 штук, що становить частку у статутному капiталi АТ «ПЛАСКЕ» у 
розмiрi 2,86 %; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Заступника голо-
ви Наглядової ради товариства; згода фiзичної особи на розкриття паспортних не надана. 
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Повідомлення про спростування недостовірної інформації, роз-
критої в повідомленні про проведення позачергових Загальних збо-
рів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇН-
СьКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ — ЛАЙФ», та розкриття 
виправленої інформації

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСьКА СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ГАРАНТ — ЛАЙФ» (надалі — Товариство), код ЄДРПОУ 
31025837, місцезнаходження якого м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, 
повідомляє про розкриття недостовірної інформації в повідомленні про 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГА-
РАНТ  — ЛАЙФ».

Повідомлення опубліковане в Бюлетені «Відомості Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку» № 161 від 27 серпня 2015 р. 

В попередній публікації була допущена технічна помилка, а саме: пи-
тання №9 порядку денного «Про зміну місцезнаходження Товариства» не 
було пронумероване, у зв’язку з чим номери питань 10 — 12 помилково 
вказані як 9-11.

У зв’язку з цим, Товариство наводить текст повідомлення з виправле-
ною помилкою:

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСьКА СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ГАРАНТ — ЛАЙФ» (надалі — Товариство), код ЄДРПОУ 
31025837, місцезнаходження якого м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, 
повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Това-
риства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 17.08.2015 року, які 
відбудуться 28.09.2015 р. об 11:00 за адресою: м. Київ, вул. Червоно-
армійська, 15/2, кімната 209, з наступним порядком денним (переліком 
питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів ак-

ціонерів Товариства.
3. Припинення повноважень членів Наглядової Ради.
4. Обрання членів Наглядової Ради.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядо-

вої Ради, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка упо-
вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами На-
глядової Ради.

6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
7. Обрання членів Ревізійної Комісії.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізій-

ної комісії, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка упо-

вноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Реві-
зійної комісії.

9. Про зміну місцезнаходження Товариства;
10. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладен-

ня його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
11. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Ста-

туту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12. Затвердження угод та правочинів, укладених Товариством.
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у позачергових 

Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстра-
ції  — 10:00; закінчення реєстрації — 10:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів — 22.09.2015 року. 

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 
Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

- акціонеру — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) — документ, що посвідчує особу (пас-

порт) та довіреність для участі у позачергових Загальних зборах акціоне-
рів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних 
осіб — документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення 
на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера — юридичної особи, у 
якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акці-
онера — юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з яки-
ми вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних 
зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за 
місцем знаходження Товариства: м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, кімна-
та № 209 до дати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в ро-
бочі дні: понеділок — п’ятниця з 9.00 по 17.00.; та в день проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів (м. Київ, вул. Червоноармійська, 15/2, 
кімната 209). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами — Голова Правління Щучьєва Тетяна Андріївна.

Про бажання ознайомитися з матеріалами прохання повідомляти 
завчасно. Контактна особа — Начальник юридичного відділу Войніч Оле-
на Павлівна, тел. +38 (044) 594-87-00

Довідки за телефоном: +38 (044) 594-87-00
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Бюле-

тені «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№ 161 від 27 серпня 2015 р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління  Т.А. Щучьєва

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСьКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ — ЛАЙФ»

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 
«ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА»

2. Код за ЄДРПОУ 00110912
3. Місцезнаходження 79034, м. Львiв, вул. Проф. Буйка, 

буд. 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032) 270-35-27 (032) 270-35-27

5. Електронна поштова адреса zea.office@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://energyresource.tripod.com/

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

II. Текст повідомлення
Відбулось вiдчуження акцiонером, що володiв бiльше 10 % голосу-

ючих акцiй, всього пакету акцiй емітента. Відомості про акціонера: 
Вiдкрите акцiонерне товариство по пуску, налагодженню, удоскона-
ленню технологiї та експлуатацiї електростанцiй i мереж 
«ЛьвiвОРГРЕС», код ЄДРПО України: 00128504, місцезнаходження: 
вул. Тютюнників, буд.55, м. Львів, Львівська область, 79011. Розмір 
частки до відчуження: 22.8227%. Розмір частки після відчуження: 0%.

Відбулось придбання фiзичною особою частки емiтента, що стано-
вить бiльше 10 %. Вiдомостi про особу: Яремчук Роман Володимиро-
вич, РНОКПП 2953307297, проживає : вул. Шевченка, буд. 352, кв. 53, 
м. Львiв, Львiвська обл. Розмір частки до зміни пакета акцій: 0%, роз-
мір частки після зміни пакета акцій: 13,4609%.

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 Гринчук Андрiй Миколайович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.08.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗАХIДЕНЕРГОАВТОМАТИКА»

29.07.2013 року господарським судом Луганської області було вине-
сено постанову про визнання банкрутом Публічне акціонерне товари-
ство «Луганський трубний завод» код 00190802. Ліквідатором ПАТ  «ЛТЗ» 
було призначено арбітражного керуючого - Бондарчука Олександра Пе-
тровича.

У зв’язку з втратою, оригіналу Свідоцтва про реєстрацію випуску акцій 
за №71/12/1/10, що зареєстровано 29.06.2010 року Луганським територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, видано Закритому акціонерному товариству «Луганський Трубний за-
вод» (код 00190802), вважати не дійсним.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСьКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МІСТО БАНК» 

2. Код за ЄДРПОУ — 20966466
3. Місцезнаходження — 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11
4. Міжміський код, телефон та факс — 048 711 67 77
5. Електронна поштова адреса — balanska@mbank.sky.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — http://mistobank.com.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними Зборами 

акціонерів 25.08.2015 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. 

Статуту АТ «МІСТО БАНК» з метою приведення складу Спостережної ради 
до вимог діючого банківського законодавства.

Посадова особа Корецька Наталія Іллівна (посадова особа не надала 
згоди на оприлюднення паспортних даних) припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 місяці.
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.08.2015 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» з метою приведення складу Спостережної ради до вимог 
діючого банківського законодавства.

Єршов Євгеній Іванович (посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних) переобраний на посаду Голови Спостережної 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Спостережної Ради АТ «МІСТО БАНК», Директор СП «ЮНІМАКС».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.08.2015 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» з метою приведення складу Спостережної ради до вимог 
діючого банківського законодавства.

Денісенкова Тетяна Петрівна (посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних) переобрана на посаду Члена Спостережної 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: член Спо-

стережної Ради АТ «МІСТО БАНК», Головний бухгалтер СП «ЮНІМАКС».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про обрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.08.2015 р.
Обрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» з метою приведення складу Спостережної ради до вимог 
діючого банківського законодавства.

Бокарюк Лариса Миколаївна (посадова особа не надала згоди на опри-
люднення паспортних даних) обрана на посаду Члена Спостережної 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний 

бухгалтер ТОВ «Метал-Лайн», Головний бухгалтер ТОВ «Копіцентр «Пер-
сей».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.08.2015 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» з метою приведення складу Спостережної ради до вимог 
діючого банківського законодавства.

Майборода Ірина Михайлівна (посадова особа не надала згоди на 
оприлюднення паспортних даних) переобрана на посаду Члена Спосте-
режної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член Ре-

візійної комісії АТ «МІСТО БАНК», Директор ТОВ «Югсільгоспекспорт», 
Член Спостережної ради АТ «МІСТО БАНК».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про переобрання прийнято Загальними Зборами акціонерів 

25.08.2015 р.
Переобрання посадової особи виконано на підставі п. 9.2.1. Статуту АТ 

«МІСТО БАНК» з метою приведення складу Спостережної ради до вимог 
діючого банківського законодавства.

Цюрупа Василь Іванович (посадова особа не надала згоди на оприлюд-
нення паспортних даних) переобраний на посаду Члена Спостережної 
ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Гене-

ральний директор ТОВ «Дельфін», Член Спостережної ради АТ «МІСТО 
БАНК».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
III. Підпис 

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

Голова Правління  Демченко І.А.
26.08.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІСТО БАНК»

ПАТ «НДІ КОЛАН» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне 

товариство «Науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут 
емальованого хiмiчного обладнання i нових технологiй КОЛАН», код за 
ЄДРПОУ: 04637622, місцезнаходження: 36002, м.Полтава, вул.Фрунзе, 153, 
телефон та факс: (0532) 59-26-43, 59-25-58, електронна поштова адреса:  
i.bilozerova@kolan.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет: ww.kolan.ua. Вид 
особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. II. Текст пові-
домлення. 21.08.2015 наглядова рада ПАТ «НДІ КОЛАН» дала згоду на розі-
рвання контракту з Бажановим Вадимом Сергійовичем, першим заступником 
генерального директора, з 01.09.2015, на підставі його заяви від 20.08.2015 
про розірвання контракту з власної ініціативи. Бажанов В. С. перебував на 
посаді з 22.04.2010; письмової згоди на розкриття паспортних даних не на-
дав; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; частка 
в статутному капіталі емітента 0.6906%. На вказану посаду нікого не призна-
чено. III. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством. Генеральний директор Колтунов Г.А. 21.08.2015

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

 (044) 5864394
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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)

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

«Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго»
2. Код за ЄДРПОУ: 22048622
3. Місцезнаходження: 10008 мiсто Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (0412) 40-20-59, (0412) 40-20-44
5. Електронна поштова адреса: kanc@co.ztoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ztoe.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емітен-
та про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою радою ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 26.08.2015р. 

(Протокол №33) прийнято рішення ліквідувати 24 відокремлені структурні 
підрозділи — райони електричних мереж ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО», а саме:

1. Андрушiвський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 13400 Жито-
мирська обл., Андрушівський район, м. Андрушiвка, вул.6 з'їзду Рад, буд. 1

2. Баранiвський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 12700 Житомир-
ська обл., Баранівський район, м.Баранiвка, вул. Першотравнева, буд. 21

3. Бердичiвський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 13303 Жи-
томирська обл., м. Бердичiв, вул. Житомирська, буд. 78

4. Брусилiвський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 12600 Жито-
мирська обл., Брусилівський район, cмт. Брусилiв, вул. Шевченка, буд. 121

5. Романiвський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 13002 Жи-
томирська обл., Романівський район, смт. Романiв, вул. Небесної Сотнi, 
буд. 7-а.

6. Зарiчанський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 12440 Жи-
томирська обл.,Житомирський р-н., с. Зарiчани, вул. Лiсова, буд. 65

7. Житомирський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 10009 
Житомирська обл.,м. Житомир, Корольовський район, пров.3-й Селецький, 
буд. 2-а

8. Коростишiвський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 12525 
Житомирська обл., Коростишiвський район, с.Мамрин, вул. Промислова, 
буд.16

9. Любарський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 13100 Жи-
томирська обл., Любарський район, смт. Любар, вул. Кiрова, буд. 17

10. Новоргад-Волинський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГО-
ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходжен-
ня: 1170 Житомирська обл.,м. Новоград-Волинський, вул. Волi, буд. 43

11. Попiльнянський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 13500 Жито-
мирська обл., Попільнянський район, смт.Попiльня, вул. Чапаєва, буд. 141

12. Ружинський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 13600 Жи-
томирська обл., Ружинський район, смт. Ружин, вул. Леніна, буд. 58

13. Радомишльський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 12200 
Житомирська обл., Радомишльський район, м. Радомишль, вул. Присут-
ственна, буд.15

14. Черняхiвський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 12301 
Житомирська обл., Черняхівський район, смт. Черняхiв, вул. Коростенська, 
буд. 37

15. Чуднiвський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 13224 Жи-
томирська обл., Чуднівський район., с. Вiльшанка, вул. Павла Шпити, 
буд.66

16. Червоноармiйський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОС-
ТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 
12001 Житомирська обл., Червоноармійський район, смт.Червоноармiйськ, 
вул.Шевченка, б.101

17. Володарсько-Волинський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГО-
ПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходжен-
ня: 12101 Житомирська обл., Володарсько — Волинський район, 
смт. Володарськ-Волинський, вул.Ватутiна, буд. 28

18. Ємiльчинський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 11200 
Житомирська обл., Ємільчинський район, смт. Ємiльчине, вул.Лесі Україн-
ки, буд. 3

19. Лугинський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 11300 Жи-
томирська обл., Лугинський район, смт. Лугини, вул.Коростенська, буд. 4

20. Малинський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 11600 Жи-
томирська обл., м.Малин, вул.Некрасова, буд. 18

21. Народицький район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬ-
НА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 11401 Жи-
томирська обл., Народицький район, смт.Народичi, вул. Ленiна, буд. 284

22. Овруцький район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 11100 Жито-
мирська обл., Овруцький район, м. Овруч, вул.Постишева, буд. 5-а.

23. Олевський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 11000 Жито-
мирська обл., Олевський район, м. Олевськ, вул. Кооперативна, буд. 15-а

24. Коростенський район електричних мереж ПАТ «ЕНЕРГОПОСТА-
ЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження: 11500 
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Жовтнева, буд. 58-а

Причиною прийняття такого рiшення є переход всіх районів електрич-
них мереж на єдиний код ЄДРПОУ Товариства з метою консолідації опера-
тивних даних а також для централізації обліку всіх податків.

Основними функцiями відокремлених структурних підрозділів — райо-
нів електричних мереж ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», вiдповiдно до 
положень, було: постачання електричної енергiї за регульованим тарифом; 
передача електричної енергiї мiсцевими ( локальними) електричними ме-
режами; надiйне та безперебiйне забезпечення електроенергiєю 
споживачiв; реалiзацiя електроенергiї згiдно з укладеними договорами та 
затвердженими тарифами; експлуатацiя електричних мереж напругою  
0,4-6- 10 кВ, будiвель i споруд, iнших основних засобiв у вiдповiдностi з 
дiючими нормативними вимогами; розробка та реалiзацiя заходiв по зни-
женню ТВЕ в мережах; створення на робочих мiсцях належних, безпечних 
i здорових умов працi, запобiгання нещасним випадкам та професiйним 
захворюванням згiдно з вимогами нормативних актiв з охорони працi та 
пожежної безпеки; виконання робiт, послуг з метою отримання прибутку. 
Враховуючи зазначене, Товариство вважає за необхідне ліквідувати відо-
кремлені структурні підрозділи — райони електричних мереж та замість 
них створити 24 виробничі структурні підрозділи із вищевказаними функці-
ями, які матимуть один код ЄДРПОУ спільно з Товариством.

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

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

2. Голова Правлiння Шекета О.М.  26.08.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛьНА КОМПАНIЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНПРО» 
(скорочене найменування, яким іменується надалі за текстом, — 

ПрАТ «УКРІНПРО»; ідентифікаційний код юридичної особи 32389148; за-
реєстроване місцезнаходження: 01023, м. Київ, площа Спортивна, 3) по-
відомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, 
які відбудуться 28 вересня 2015 року о 10.00 за адресою: 02002 м. Київ, 
вулиця Раїси Окіпної, будинок 4 –Б, приміщення 33, кімната 1.

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

1. Про зміну місцезнаходження ПрАТ «Укрінпро».
2. Про внесення змін до статуту ПрАТ «Укрінпро».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових загальних зборах, — 22 вересня 2015 року. Реєстрація акціонерів 
з 9.30 до 10.00 за вказаною адресою: 02002 м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 
будинок 4 –Б, приміщення 33, кімната 1. 

Для участі у позачергових загальних зборах необхідно мати: паспорт, або 
інший 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 позачергових загальних зборів, за адре-
сою: 02002 м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, будинок 4 –Б, приміщення 33, 
кімната 1). 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРІНПРО» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН»

Організаційно — правова форма емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 14309913
Місцезнаходження емітента — 65098 Одеська обл. м. Одеса вул. Ак. 

Гаркавого буд. 6
Міський код, телефон та факс емітента — 0637353354, відсутній
Електронна поштова адреса емітента — 14309913@sc-ua.com
Повідомлення розміщено на сторінці — http://www.stockmarket.gov.ua 

27.08.2015р. 
Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — 14309913.sc-ua.com

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТО-

ВАРИСТВА «МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН» 
від 20.07.2015р. (протокол № 1/15) прийнято рішення:

- відкликати з посади Голови правління Кущака Миколу Степановича 
(паспорт: серія КК № 015894 виданий 12.05.1998р. Центральним РВ ОМУ 
УМВС України в Одеській обл.). Посадова особа володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента — 4,94%. Строк, протягом якого особа пере-
бувала на посаді Голови правління з 10.11.2008р. по 20.07.2015р. (строк 
дії контракту з 10.11.2008р. по 10.11.2014р.). 

- уповноважити виконувати обов’язків Тимчасово виконуючого 
обов’язки Голови правління Барабанова Володимира Євгеновича (фізич-
на особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Cтрок, на який 
обрано особу — до обрання загальними зборами кандидатури Голови 
правління, відібраної за результатами конкурсного відбору. Посадова 
особа не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Інші посади, які 
обіймала особа протягом останніх п’яти років: директор Департаменту 
безпеки приватного підприємства «Фортуна-Плюс». 

Посадові особи не мають непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини.

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Тимчасово виконуючий обов’язки Голови 
правління ________ Барабанов В.Є.

М.П. 27.08.2015р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МАШИНОБУДІВНЕ ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ОРІОН»

Повідомлення для кредиторів про припинення Приватного акціонер-
ного товариства «Укравтоматика» шляхом перетворення в Товариство 
з обмеженою відповідальністю «Укравтоматика».

Голова комісії з припинення Приватного акціонерного товариства 
«Укравтоматика» повідомляє, що 30.07.2015 року відбулися позачерго-
ві загальні збори акціонерів Товариства (код за ЄДРПОУ 04872263, міс-
цезнаходження: 10003, Житомирська область, м. Житомир, вул. Пере-
моги, 75), на яких було прийняте рішення:

- припинити діяльність Приватного акціонерного товариства «Украв-
томатика» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Укравтоматика» (Результати голосування: «За» рішення 
щодо перетворення проголосувало 83 229 голосуючих голосів (100 % 
від загальної кількості голосів акціонерів-власників голосуючих акцій 
Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах), «про-
ти» — 0 голосів);

- призначити комісію з припинення Товариства в наступному складі: 
Голова комісії з припинення Товариства: Бичковський Анатолій Саво-
вич, Члени комісії з припинення Товариства: Безпалюк Григорій Леоні-
дович, Жиліна Лариса Михайлівна.

Строк заявлення кредиторами своїх вимог до ПрАТ «УКРАВТОМАТИ-
КА» становить від двох до шести місяців від дня опублікування повідом-

лення про внесення запису до Єдиного державного реєстру щодо прий-
няття рішення загальних зборів про припинення юридичної особи. 
Відповідна вимога направляється за місцезнаходженням комісії з припи-
нення: 10003, Житомирська область, м. Житомир, вул. Перемоги, 75. 
Кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, 
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхуван-
ня, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального 
страхування, розглядається, після чого приймається відповідне рішення, 
яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання 
відповідної вимоги кредитора. Кредитор, вимоги якого до ПрАТ «УКРАВ-
ТОМАТИКА» не забезпечені договорами застави поруки, протягом 20 днів 
після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може 
звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства од-
нієї з таких дій: забезпечення виконання зобов»язань шляхом укладання 
договорів застави чи поруки, довгострокового припинення або виконання 
зобов»язань перед кредитором та відшкодування збитків. У разі, якщо 
кредитор не звернувся у строк протягом 20 днів після надіслання йому 
повідомлення про припинення Товариства, з письмовою вимогою, вважа-
ється що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо 
зобов»язань перед ним. Тел. для довідок: 0412 25-19-73. 

Комісія з припинення Товариства, тел. для довідок 0412 25-19-73.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УКРАВТОМАТИКА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СМАРТ-ХОЛДИНГ»,

місцезнаходження: Україна, 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 
ідентифікаційний код 34716646 (надалі – Товариство), повідомляє 

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 
Товариства (надалі – Збори),

які відбудуться 28 вересня 2015 року за адресою: м. Київ, вул.  Іго-
рівська, 7-А, к. 308.

Початок Зборів о 15:00 годині.
Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем 

проведення Зборів з 14:00 до 14:45 у день проведення Зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-

рах – 22.09.2015р.
Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати: 
- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, 

що посвідчує особу;
- довіреність або інші документи, які відповідно до чинного зако-

нодавства підтверджують повноваження – представникам акціоне-
рів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів, прийняття рішень з питань 

порядку проведення Зборів.
3. Відкликання членів Наглядової ради Товариства.

4. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в но-
вій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та держав-
ної реєстрації нової редакції Статуту Товариства. 

5. Визначення кількісного складу виконавчого органу Товариства. 
Відкликання (припинення повноважень) та обрання (призначення) голо-
ви та членів виконавчого органу Товариства.

6. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладати-
муться з головою та членами виконавчого органу Товариства, визначення 
особи, уповноваженої підписати від імені Товариства трудовий договір 
(контракт) з головою та членами виконавчого органу Товариства.

7. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів (в т.ч. розміру винагороди) з члена-

ми Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується 
на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери, 
які мають право на участь у Зборах, можуть особисто ознайомитися у 
робочі дні у робочий час за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, 7-А, 
к. 409 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами  - Директор по корпоративному управлінню та цінним папе-
рам Нусінов  В.Я.). 

Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за 
тією ж адресою.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:  
+380 44 590-30-14.
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НКЦПФР звертає увагу професійних 
учасників на вимоги законодавства про 

ліцензування видів господарської 
діяльності

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку (далі — Комісія) інформує професійних учасників 
фондового ринку про діючі норми Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності».

Верховною Радою України прийнято Закон України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» від 
02.03.2015  № 222-VІІІ (далі — Закон), який набув чин-
ності 28 червня 2015 року.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 7 Закону про-
фесійна діяльність на ринку цінних паперів підлягає лі-
цензуванню з урахуванням особливостей, визначених 
Законом України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні».

ПОВІДОМЛЕННЯ 
АКЦІОНЕРАМ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АРТЕМІВСьКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛьОРОВИХ МЕТАЛІВ» 
ПРО ВІДКЛИКАННЯ 

РАНІШЕ ОПУБЛІКОВАНОГО ТА НАДІСЛАНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО МОЖЛИВІСТь ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕВАЖНОГО 

ПРАВА
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД 

ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» (місцезнаходження Товариства: 
вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька обл. Україна, 84500) по-
відомляє ПРО ВІДКЛИКАННЯ Повідомлення про можливість та по-
рядок реалізації переважного права акціонерами ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСьКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ 
КОЛьОРОВИХ МЕТАЛІВ», яке було опубліковано 30 липня 2015 року у 
номері 142 Бюлетеня «Відомості Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку» та персонально надіслане акціонерам поштовими 
письмовими повідомленнями 30 липня 2015 року. 

Повідомлення було опубліковано та надіслано акціонерам у зв’язку з 
прийняттям 21 липня 2015 року позачерговими Загальними зборами ак-
ціонерів рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 
приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості 
за рахунок додаткових внесків.

Підстава відкликання Повідомлення — прийняття рішення уповнова-
женим позачерговими Загальними зборами акціонерів органом про вне-

сення змін до проспекту емісії акцій. До змін включена інформація про 
перенесення строків укладення договорів з першими власниками, що 
привело до зміни строку реалізації акціонерами переважного права на 
придбання акцій додаткової емісії.

У зв’язку із внесенням змін до проспекту емісії акцій і перенесенням 
строків, просимо у вказаний в Повідомленні строк реалізації переважно-
го права, а саме — у період з 02.09.2015р. по 22.09.2015р. включно 
(з 02 по 22 вересня включно 2015 року), НЕ ПОДАВАТИ до Товариства 
заяви на придбання акцій та НЕ ПЕРЕРАХОВУВАТИ грошові кошти за 
акції. Заяви від акціонерів та грошові кошти Товариством у цей період 
прийматися не будуть. 

У разі, якщо уповноваженим позачерговими Загальними зборами ак-
ціонерів органом чи Загальними зборами акціонерів Товариства не буде 
прийнято інше рішення, про новий (інший) строк реалізації переважного 
права акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕ-
МІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ» будуть пові-
домлені додатково у встановленому законодавством порядку.

Довідки за телефоном: (0627) 44-98-09 та за місцем знаходження То-
вариства (вул. Кірова, буд. № 42, м. Артемівськ, Донецька область, Укра-
їна, 84500, кімната № 31). 

Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «АРТЕМІВСьКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРОБЦІ КОЛьОРОВИХ МЕТАЛІВ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВСьКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛьОРОВИХ МЕТАЛІВ» 

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ

Приватне акціонерне товариство «ХЕРСОНСьКИЙ НАФТОПЕРЕ-
РОБНИЙ ЗАВОД» (Україна, 73009, м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд.52) по-
відомляє про проведення 9 жовтня 2015 року о 12 год. 00 хв. позачергових 
загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: (Україна, 73009, 
м. Херсон, вул. Нафтовиків, буд.52, будівля заводоуправління, каб.8).

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у за-
гальних зборах акціонерів ПрАТ «Херсонський НПЗ», проводиться у день 
проведення та за адресою проведення загальних зборів з 11 год. 30 хв. до 
11 год. 55 хв. 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах акціонерів — 5 жовтня 2015р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНь, ЩО ВИНОСЯТьСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ
(ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛьНИХ ЗБОРІВ)

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Про внесення змін в іпотечні договори та договори застави, укладені 

між ПрАТ «Херсонський НПЗ» та АТ «Укрексімбанк». 
5. Про попереднє схвалення значних правочинів, що можуть вчинятися 

із АТ «Укрексімбанк».
Під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонери можуть 

ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів під час під-
готовки до загальних зборів у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за 
місцезнаходженням Товариства (Україна, 73009, м.Херсон, вул. Нафтови-
ків, буд.52, ) у каб.24 (відділ з корпоративної роботи), а в день проведення 
Загальних зборів — у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами Іванченко Ірина Едуардівна — На-
чальник відділу з корпоративної роботи (тел.(0552) 419-076).

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує 
особу, представникам акціонерів, крім того необхідно мати документ, що від-
повідно до законодавства надає право представляти акціонера на зборах.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНСьКИЙ НАФТОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів

Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами 
«ПЕРЕВЕСЛО», код за ЄДРПОУ 33751259 (надалі — Товариство) повідо-
мляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, 
що відбудуться 30 вересня 2015 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 
Україна, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 43, оф. 303.

Реєстрація акціонерів та їх представників, що приймають участь у збо-
рах, буде проводитися у день проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів з 10:00 год. до 10:45 год. за місцем їх проведення. 

Для реєстрації при собі необхідно мати:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера;
- для представників акціонерів (юридичних осіб) — документи, що свід-

чать про повноваження посадової особи брати участь у позачергових за-
гальних зборах (оригінали або нотаріально посвідчені копії), або довіре-
ність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену 
відповідно до умов чинного законодавства України;

- для представників акціонерів (фізичних осіб) — довіреність на право 
участі у позачергових загальних зборах, оформлену відповідно до умов 
чинного законодавства України.

Порядок денний:
1. Про зміну організаційно-правової форми Товариства.
2. Про збільшення Статутного фонду Товариства за рахунок додаткових 

внесків учасників Товариства.
3. Про приведення активів у відповідність до чинного законодавства 

України.
4. Про затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Ознайомитися з документами та внести свої пропозиції, пов’язані з по-
рядком денним позачергових загальних зборів, акціонери можуть особисто 
за адресою: Україна, 79026, м. Львів, вул. Сахарова, буд. 43 поверх 3, 
каб.303 у строк визначений чинним законодавством України.

Голова Правління ПрАТ «КУА«ПЕРЕВЕСЛО»  Іванченко Я.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПЕРЕВЕСЛО»

НОВИНИ
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НОВИНИ

Статтею 4 Закону України від 30.10.1996 № 448/96-ВР 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні» (далі — Закон про державне регулювання ринку 
цінних паперів) визначено, що  ліцензування професій-
ної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі — Комісія) відповідно до законів України,  що регу-
люють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, 
прийнятих згідно з цими законами. До таких законів, зо-
крема, належить Закон України «Про цінні папери та 
фондовий ринок», яким, серед іншого, встановлено ви-
моги щодо порядку та умов видачі ліцензій на прова-
дження професійної діяльності на ринку цінних паперів. 

Cлід зазначити, що питання пов’язані з ліцензією, як 
документом в електронному або паперовому вигляді, пе-
реоформленням ліцензій регулюються Законом України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності».

Частиною одинадцятою статті 13 Закону передбаче-
но, що ліцензія на провадження здобувачем ліцензії ви-
значеного ним виду господарської діяльності, що підля-
гає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування 
в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцен-
зування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних 
осіб-підприємців).

Частиною тринадцятою статті 13 Закону передбачено, 
що форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповно-
важений орган з питань ліцензування. Частиною чотир-
надцятою статті 13 Закону передбачено, що за бажан-
ням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія 
ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на па-
перовому носії.

Згідно з пунктом 6 статті 21 Прикінцеві та перехідні по-
ложення Закону ліцензії на провадження видів господар-
ської діяльності, що на день набрання чинності Законом 
є чинними, продовжують діяти.

Форму та зміст ліцензії затверджено наказом Міністер-
ства економічного розвитку і торгівлі України та Держав-
ної регуляторної служби України від 14 липня 2015 року 
№ 781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 
2015 року за № 848/27293 (далі — наказ), який розміще-
но на офіційному сайті Державної регуляторної служби 
України та який набув чинності 04.08.2015 року. Зазна-
ченим наказом в реквізитах ліцензії не передбачено се-
рію та номер ліцензії та строк дії вказаної ліцензії.

Враховуючи викладене, в договорах, передбачених 
при провадженні професійної діяльності на фондовому 
ринку, за окремими видами професійної діяльності лі-
цензіат може зазначати серію та номер ліцензії, отрима-
ної до набрання чинності Законом та/або номер і дату 
прийняття рішення про видачу ліцензії. При цьому, за ба-
жанням здобувача ліцензії чи ліцензіата, ліцензія може 
бути видана Комісією на паперовому носії.

Частиною п’ятнадцятою статті 13 Закону передбаче-
но, що підставою для переоформлення ліцензії є зміна 
найменування юридичної особи (якщо зміна наймену-
вання не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) 
або прізвища, власного імені, по батькові фізичної осо-
би — підприємця. Законом не передбачено переоформ-
лення ліцензії у зв’язку із зміною місцезнаходження.

Враховуючи викладене, ліцензіат у разі:
· зміни найменування юридичної особи надає до Комі-

сії заяву та пакет документів, передбачених нормативно-
правовими актами Комісії з питань ліцензування, за 
окремими видами професійної діяльності, а саме: доку-
менти, передбачені розділом VI Порядку та умов видачі 
ліцензії на провадження окремих видів професійної ді-
яльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), пе-
реоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, 
затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817, 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 червня 
2013 р. за №854/23386 (із змінами) (далі-Порядок), та 
розділом VII Ліцензійних умов провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) — 
діяльності з управління активами інституційних інвесто-
рів (діяльності з управління активами) затверджених рі-
шенням Комісії від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за 
№1576/24108 (далі — Ліцензійні умови);

· у разі зміни місцезнаходження надає до Комісії відпо-
відні документи, передбачені пунктом 9 розділу IV Ліцен-
зійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) — депозитарної 
діяльності та клірингової діяльності, затверджених рі-
шенням Комісії від 21.05.2013 № 862, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 р. за 
№  897/23429, пунктом 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів) — діяльності з торгівлі цінними па-
перами, затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 
№ 819, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
01 червня 2013 р. за № 857/23389 (із змінами), та пунк-
том 5 глави 3 розділу II Ліцензійних умов  разом із супро-
відним листом,  в якому зазначається бажання ліцензіа-
та отримати ліцензію на паперовому носії.

Як зазначалось вище, при зміні місцезнаходження ад-
міністративна послуга у вигляді переоформлення ліцен-
зії відсутня. У зв’язку з цим, дії органу ліцензування щодо 
розгляду документів, наданих у разі бажання отримати 
ліцензію на паперовому носії надається на безоплатній 
основі. Бланк ліцензії для визнання його недійсним лі-
цензіатом не надається.

Крім того, повідомляємо, що Законом України «Про лі-
цензування видів господарської діяльності» не передба-
чено надання таких адміністративних послуг, як видача 
копії ліцензії та видача дубліката ліцензії.

Фондовые индексы Украины в среду 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в сре-
ду изменились разнонаправленно: индикатор «Украин-
ской биржи» (УБ) повысился на 0,07% — до 963,29 пун-
кта, индекс ПФТС просел на 0,25% — до 327,3 пункта.

Объем торгов на УБ составил почти 10,7 млн грн, в 
том числе акциями — 10,1 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 193,6 млн грн, в том 
числе акциями — 0,79 млн грн. Капитализация ценных бу-
маг на бирже упала на 2,28% — до 109,768 млрд грн.

Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ соста-
вили акции «Укрнафты» (+2,55%), Авдеевского коксохим-
завода (+2,17%) и Райффайзен Банка Аваль (+1,55%).
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Худшая динамика зафиксирована по акциям Крюков-
ского вагоностроительного завода (-2,82%), «Донбасс-
энерго» (-1,39%) и «Центрэнерго» (-0,82%).

В индексе ПФТС наиболее сильно упали в цене акции 
концерна «Стирол» (-16,11%), Ясиновского коксохимза-
вода (-4,64%) и «ДТЭК Захидэнерго» (-2,42%).

С ростом лидировали акции «Укртелекома» (+2,24%), 
Стахановского вагоностроительного завода (+1,83%) и 
«Центрэнерго» (+0,66%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду к 16:15 кв просел на 0,34% — до 318,35 пункта при 
объеме торгов 4,8 млн злотых (почти 30 млн грн).

Среди индексных акций наиболее подешевели бумаги 
«Овостара» (-2,58%), KSG Agro (-2,27%) и «Кернела» 
(-1,72%).

Дорожали акции «Астарты» (+2,49%) и «Агротона» 
(+1,9%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвесткомпании «Альтана Капитал» Андрей Глущен-
ко, индекс УБ в среду немного восстановился при под-
держке положительных внутренних статданных. Кроме 
того, инвесторы рассчитывают на завершение в ближай-
шем времени переговоров по реструктуризации украин-
ского госдолга. 

В то же время эксперт обратил внимание, что акции 
отдельных эмитентов продолжали находиться под дав-
лением «медведей». 

«Акции «Центрэнерго» в среду еще немного подеше-
вели из-за полученных предприятием убытков от произ-
водства электроэнергии и тепла в январе-июле текущего 
года», — сказал А.Глущенко.

При подготовке раздела «Новости»  
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