
ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 9 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з Єди-
ного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у формі витягу 
від 03.08.2016 року № 1001224688 про державну реєстра-
цію припинення ВАТ «Мелітопольський елеватор» (код за 
ЄДРПОУ: 00951652, 72330, Запорізька область, Меліто-
польський район, с. Новобогданівка, вул. Шевченка, 4/1) 
20.09.2011 (дата внесення рішення засновниками (учас-
никами) юридичної особи або уповноваженим органом 
щодо припинення юридичної особи в результаті реоргані-
зації – 28.04.2011) в результаті реорганізації та інформа-
ції, що отримано від Східного ТУ Комісії листом від 
10.08.2016 року № 10/1/04/2238 (вх.№1400-ту від 
15.08.2016 року), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «мелітопольський елеватор» (код за ЄДРПОУ: 
00951652). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Мелітопольський елеватор» (код за ЄДРПОУ: 
00951652) від 28.05.2010 року №83/08/1/10, видане Запо-
різьким територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 244-Кф-С-а від 31 серпня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора де-
партаменту корпоративного управління та корпоративних фі-
нансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843 
та на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у формі витягу від 
03.08.2016 року № 1001224762 про державну реєстрацію 
припинення ВАТ «Комиш-Зорянський елеватор» (код за 
ЄДРПОУ: 00954225, 71030, Запорізька область, Більмацький 
район, смт. Комиш-Зоря, вул. Поштова, 70) 19.09.2011 (дата 
внесення рішення засновниками (учасниками) юридичної 
особи або уповноваженим органом щодо припинення юри-
дичної особи в результаті реорганізації – 29.04.2011) в резуль-
таті реорганізації та інформації, що отримано від Східного ТУ 
Комісії листом від 10.08.2016 року № 10/1/04/2238 (вх.№1400-
ту від 15.08.2016 року), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ват «Комиш-Зорянський елеватор» (код за ЄДРПОУ: 
00954225). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
ВАТ «Комиш-Зорянський елеватор» (код за ЄДРПОУ: 
00954225) від 27.05.2010 року №78/08/1/10, видане Запорізь-
ким територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 245-Кф-С-а від 31 серпня 2016 року.

01.09.2016 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.
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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 – приватне аКцІонерне 
товариСтво «маКІЇвКоКС»

2. Код за ЄДРПОУ – 32598706
3. Місцезнаходження – 86106, Донецька область, м. Макіївка, вул. Горь-

кого, буд.1.
4. Міжміський код, телефон та факс – 062, 3401415, 3401419
5. Електронна поштова адреса – openinf@mkoks.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – http://www.mkoks.com.ua/
7. Вид особливої інформації – відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, представництв 
II. текст повідомлення

Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«МАКІЇВКОКС» 30.08.2016р. прийнято рішення створити ФІЛІЮ ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВКОКС» (протокол за-
сідання Наглядової ради від 30.08.2016р.). Причини прийняття такого 
рішення - створення філії з метою та функціями: одержання прибутку 
товариством на основі здійснення господарської діяльності від імені то-
вариства, в межах та на умовах, визначених товариством, розвиток ло-
гістики товариства, сприяння розширенню ринків збуту продукції товари-
ства, забезпечення виконання завдань і функцій, передбачених статутом 
товариства. Повне найменування філії - ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАКІЇВКОКС». Місцезнаходження філії – 
Україна, 85333, Донецька область, Покровський район, село Сергіївка, 
провулок Верхній, буд.44.

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

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

2. Голова правління  ______  о.І. Коломійченко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 
  31.08.2016р.
  (дата)

повІдомлення
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Наглядова рада приватноГо аКцІонерноГо товари-
Ства «прІоКом», код за ЄДРПОУ 30635929, (надалі – Товариство) 
повідомляє про проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

повна назва товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВЕ 
«ПРІОКОМ»

місце знаходження товариства: Україна, 04050, м. Київ, вул. Глибо-
чицька, буд. 17 літ. «Д»

форма проведення зборів: заочне голосування (ст. 48 Закону Украї-
ни «Про акціонерні товариства», п. 9.16 ст.9 Статуту Товариства)

дата складання переліку (реєстру) акціонерів товариства, які мають 
право на участь у загальних зборах акціонерів: 27 вересня 2016 року.

дата закінчення прийому проектів рішень з фіксацією волевияв-
лення акціонерів (дата проведення зборів): 03 жовтня 2016 року.

поштова акдреса, за якою необхідно направити підписані проек-
ти рішень з фіксацією волевиявлення акціонерів: Україна, 04050, 
м.  Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д»

адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень 
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  
http://priocom.com/ua/about/corporate-governance/investor/info2/

порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів
1. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
2. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
4. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що уклада-

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

5. Про затвердження Положення про Наглядову раду в новій редакції.
Особи, що мають право на участь в позачергових загальних зборах акціо-

нерів ПрАТ «Пріоком» можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з мате-
ріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових 
загальних зборів акціонерів та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 
04050, м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 17 літ. «Д» до дати зборів включно в ро-
бочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год.00 хв.). Відповідальна особа за порядок озна-
йомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор 
Міколюк Оксана Василівна. Телефон для довідок: (044) 428 98 98. 

Представник акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів 
ПрАТ «Пріоком» діє відповідно до повноважень, що грунтуються на чинно-
му закондавсті України або довіреності, офлмленої згідно чинного законо-
давства України.

наглядова рада прат «пріоком»
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 «державний еКСпортно-
Імпортний банК УКраЇни»

2. Код за ЄДРПОУ: 00032112
3. Місцезнаходження: 03150 м. Київ, вул. Антоновича, 127
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 247-38-38, 247-80-82
5. Електронна поштова адреса: bank@eximb.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2016/

7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 
сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. текст повідомлення 
Відповідно до Указу Президента України від 30.08.2016 № 374/2016, 

призначено членом наглядової ради публічного акціонерного товариства 
«Державний експортно-імпортний банк України» БАТЮКА Олега Володи-
мировича - директора товариства з обмеженою відповідальністю «Ден-
тонс Юроп» (за згодою). Посадова особа згоди на розкриття своїх пас-
портних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі 
не володіє. 

Відповідно до статті 7 Закону України «Про банки і банківську діяль-
ність» термін повноважень членів наглядової ради державного банку - 
п'ять років.

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

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

2. перший заступник Голови правління, 
член правління        ______________________С.о. маноха

31.08.2016

приватне аКцІонерне товариСтво 
«ІнформацІйно-видавнича ГрУпа «телеГрафъ»

(ЄДРПОУ 31607693)
Повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, 

які відбудуться 3 жовтня 2016р. о 12-00 за адресою: м. Київ, бул. верхов-
ної ради, 20, оф. 102.

порядоК денний
1. Обрання головуючого та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання члена 

наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-
вих договорів (контрактів), що укладатимуться з ним, встановлення роз-
міру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

3. Внесення змін до статуту товариства
Реєстрація акціонерів та довірених осіб буде проводитись 3 жовтня 

2016р. з 11-30 до 12-00 за адресою: м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 102. 
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 
зборах: 27.09.2016р.Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку ден-
ного: http://telegrafua.com/news/353565/Порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: 
у робочі дні, робочий час за адресою м. Київ, бул. Верховної Ради, 20, оф. 
102, посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами–в.о.Голови правління В.В.Винник.Телефон для 
довідок:(044)536-96-01. в.о. Голови правління В.В. Винник

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «РІДНА»

2. Код за ЄДРПОУ: 34809641
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, Подільський район, вулиця Іго-

рівська, будинок 12-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 425-12-90, (044) 425-00-95
5. Електронна поштова адреса: info@sk-ridna.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://sk-ridna.com.ua/about-us/2016-
04-26-09-17-56.html 

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 
або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
01.09.2016 р. Наглядовою радою АТ (приватне) «СК «РIДНА» 

(протокол засідання № 1/09/2016 вiд 01.09.2016 р.) i Головою 
Правлiння АТ (приватне) «СК «РIДНА» (наказ № 24 вiд 01.09.2016 р.) 
прийнято рiшення звiльнити Авраменко Ольгу Олександрiвну (пас-
порт серiї МЕ № 898223, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України 
в м. Києвi 11.09.2008 р.) з 01.09.2016 р. з посади внутрiшнього ауди-
тора АТ (приватне) «СК «РIДНА»; пiдстава прийняття рiшення, об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента - 
подання Авраменко Ольгою Олександрiвною 07.07.2016 р. заяви про 
звiльнення з посади внутрiшнього аудитора АТ (приватне) «СК 
«РIДНА». Авраменко Ольга Олександрiвна перебувала на посадi 
внутрiшнього аудитора АТ (приватне) «СК «РIДНА» з 02.12.2013 р. 
Частка Авраменко Ольги Олександрiвни у статутному капiталi 
емiтента - 0 %; розмiр пакета акцiй - 0 штук. Авраменко Ольга 

Олександрiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має.

01.09.2016 р. Наглядовою радою АТ (приватне) «СК «РIДНА» (прото-
кол засiдання № 1/09/2016 вiд 01.09.2016 р.) i Головою Правлiння АТ (при-
ватне) «СК «РIДНА» (наказ № 25 вiд 01.09.2016 р.) прийнято рiшення 
призначити Хомич Тетяну Степанiвну (паспорт серiї СМ № 309784, ви-
даний Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 06.03.2001 р.) з 
02.09.2016 р. на посаду внутрiшнього аудитора АТ (приватне) «СК 
«РIДНА» (перевести з посади головного спецiалiста вiддiлу продажу 
страхових продуктiв АТ (приватне) «СК «РIДНА» на посаду внутрiшнього 
аудитора АТ (приватне) «СК «РIДНА»); пiдстава прийняття рiшення, об-
ґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб емiтента - 
звiльнення Авраменко Ольги Олександрiвни з 01.09.2016 р. з посади 
внутрiшнього аудитора АТ (приватне) «СК «РIДНА», подання Хомич Тетя-
ною Степанiвною 01.09.2016 р. заяви про переведення на посаду 
внутрiшнього аудитора АТ (приватне) «СК «РIДНА». Строк, на який при-
значено Хомич Тетяну Степанiвну, - без зазначення строку. Частка Хомич 
Тетяни Степанiвни у статутному капiталi емiтента - 0 %; розмiр пакета 
акцiй - 0 штук. Хомич Тетяна Степанiвна непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про посади, якi Хомич 
Тетяна Степанiвна обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: головний 
спецiалiст вiддiлу продажу страхових продуктiв АТ (приватне) «СК 
«РIДНА», головний фахiвець вiддiлу таксацiї управлiння облiку страхової 
дiяльностi, головний фахiвець вiддiлу облiку бланкiв та договорiв страху-
вання управлiння документального облiку ПАТ «УСК «ГАРАНТ-АВТО» 
(попереднє найменування - ВАТ «УСК «Дженералi Гарант»).

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 _______  л.в. невшупа 
 (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 01.09.2016 р.
  (дата)

приватне аКцІонерне товариСтво 
«СтраХова КомпанІя «рІдна»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Окнаб Фешiн Iндастрi», 21512862, 
01135, м.Київ, пр. Перемоги, 18, 
(044) 409-22-45, 409-22-47

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

01.09.2016

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

21512862.infosite.com.ua

приватне аКцIонерне товариСтво «оКнаб фешIн IндаСтрI»

річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015р.

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

Приватне акцiонерне товариство 
"Тюльпан", 23733478, 01034, м.Київ, 
вул. Володимирська, 51/53, 
(044) 409-22-47, 235-42-52

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

01.09.2016

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

23733478.infosite.com.ua

приватне аКцIонерне товариСтво «тюльпан»

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента пУблІчне аКцІонерне 

товариСтво "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 використо-
вується 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
Загальними Зборами Акціонерів ПАТ «ІНГ Банк Україна» на позачерговому 

засіданні (Рішення №6/2016 від 30.08.2016 р.) було прийнято рішення про змі-
ну складу посадових осіб емітента ПАТ «ІНГ Банк Україна», а саме відкликати 
пані Аннелойс Йос Ліліан Вівьєн з посади Члена Наглядової Ради Банку 
30 серпня 2016 року на її прохання в зв’язку з її новим призначенням та не-
можливістю одночасного виконання обов’язків Члена Наглядової Ради Банку. 

Паспорт: NS6LP8593, виданий Міністерством Закордонних справ 30.12.2014, 
дійсний до 30.12.2024); строк, на який призначено особу – без зазначення стро-
ку; частка в статутному капіталі емітента – 0,00%; працювала на посаді Члена 
Наглядової Ради Банку з 7 грудня 2015 року. Посадова особа непогашених су-
димостей за корисливі та посадові злочини не має. Нікого не призначено (не 
обрано) на посаду замість особи, повноваження якої припинено. 

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 
31.08.2016 
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повІдомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента публiчне акцiонерне товариство 

«Хустський кар'єр»
2. Код за ЄДРПОУ 05467613
3. Місцезнаходження 90410, с. рокосово, Хустський район, Закарпат-

ська обл. вул.. промзона, 1 
4. Міжміський код, телефон та факс (03142) 5-21-21
5. Електронна поштова адреса: khustskiy.karyer@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.mineral-ukraina.com/
7. Вид особливої інформації: відомості про прийняття рішення про 

надання згоди на вчинення значних правочинів
ІІ. текст повідомлення

29 серпня 2016р. Наглядова рада ПАТ «Хустський кар'єр» прийняла рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:

Надати згоду на укладення договору позики з нерезидентом BRVZ BAU- 
RECHEN- UND VERWALTUNGSZENTRUM GmbH (Австрія), загальна сума 
договору 200 000,00 ЄВРО (двісті тисяч ЄВРО), термін надання позики: до 
01.06.2026р., відсоткова ставка становить 0,01% річних, позика надається 
для поповнення обігових коштів.

Сума договору становить 5 744 800,00 грн. відповідно до курсу НБУ 

станом на 29.08.2016р. 
Вартість активів ПАТ «Хустський кар’єр» за даними останньої річної фі-

нансової звітності становить – 18 527тис.грн.
Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) становить 31%.

31 серпня 2016р. Наглядова рада ПАТ «Хустський кар’єр» прийняла рі-
шення про надання згоди на вчинення значного правочину, а саме:

Надати згоду на купівлю екскаватора LIEBHERR R 944C LC Litronic, 
2011 року виготовлення за ціною 121 500,00 EUR

Сума договору становить 3480783,39 грн. відповідно до курсу НБУ ста-
ном на 31.08.2016р. 

Вартість активів ПАТ «Хустський кар’єр» за даними останньої річної фі-
нансової звітності становить – 18 527тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках) становить 18,79%.

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

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

2. Генеральний директор  Галас михайло михайлович
31.08.2016 р.

пУблIчне аКцIонерне товариСтво
«ХУСтСьКий Кар’єр»

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

тю) емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента пУблIчне аКцIонерне 
товариСтво "КредI 
аГрIКоль банК"

2. Код за ЄДРПОУ 14361575
3. Місцезнаходження вул. Пушкінська, 42/4, м. Київ, 

01004
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 392 70 14; (044) 392 70 14

5. Електронна поштова адреса Yuliia.Fedorenko@credit-agricole.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://credit-agricole.ua/ukr/about/
accounting/issuer-special-
information/

7. Вид особливої інформації 
відповідно до вимог глави 1 розділу 
IІІ або інформації про іпотечні цінні 
папери, сертифікати фонду операцій 
з нерухомістю відповідно до вимог 
глави 2 розділу IІІ цього Положення

Прийняття рішення про виплату 
дивідендів

ІІ. текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» (надалi – 
«Банк») прийнято рішення про виплату дивідендів власникам простих 
іменних акцій Банку.

Дата прийняття загальними зборами Банку рішення про виплату диві-
дендів – 29.08.2016 року.

Дата прийняття уповноваженим органом Банку рішення про встанов-
лення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання диві-
дендів – 29.08.2016 року.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивіден-
дів – 15.07.2016 року.

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення за-
гальних зборів (грн) – з розрахунку на одну просту акцію Банку –  
0,34 гривень (всього 415 795 098,40 гривень).

Строк виплати дивідендів – шість місяців з дня прийняття рішення про 
виплату дивідендів за простими акціями, тобто з 29 серпня 2016 року.

Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам в порядку пе-
редбаченому чинним законодавством України.

Порядок виплати дивідендів – виплата всієї суми дивідендів в повному 
обсязі.

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

міститься в повідомленні та визначає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 

2. Голова Правління  ______  Жан-Поль Пьотровскі  29.08.2016 року
    М. П.  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника) (дата)

Шановний акціонер!

приватне аКцІонерне товариСтво 
«європейСьКий СтраХовий СоюЗ» 

(надалі – Товариство) 
інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 05 жовтня 2016 року з 10 години 30 хви-
лин до 10 годин 50 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 05 жовтня 2016року об 
11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01030 м. Київ 
вул.  михайла Коцюбинського, буд. 6, приміщення юридичного 
відділу.

Місцезнаходження Товариства: 01030 м. Київ вул. Михайла Коцю-
бинського, буд. 6.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 29 вересня 2016 року.

перелік питань, 
що виносяться на голосування, 

згідно з проектом порядком денним:
1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про затвердження регламенту проведення Зборів Товариства.
3. Про обрання голови та секретаря Зборів Товариства.
4. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення 

його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
адреса веб-сайту товариства, на якому розміщена інформація з 

проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку 
денного - http://www.eiu.com.ua/.

порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріала-
ми, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до 
Зборів: Кожен акціонер може ознайомитись з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцез-
находженням Товариства: 01030 м. Київ вул. михайла Коцюбин-
ського, буд. 6 (приміщення юридичного відділу) кожного робочого 
дня з 10-00 години до 12-00 години, а в день проведення Зборів - 
також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайом-
лення акціонерів з документами Зборів Голова Правління Товари-
ства.

для участі в Зборах вам необхідно мати при собі :
- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;
- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних 

та фізичних осіб)
Телефони для довідок: (044) 593-89-46(044) 593-89-48.

наглядова рада прат «європейський страховий союз»



№167, 2 вересня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "Страховий капiтал 
України"

2. Код за ЄДРПОУ 33152597
3. Місцезнаходження 03039, м. Київ, вулиця Голосiївська, 

будинок 7, корпус 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0445254948 

5. Електронна поштова 
адреса

plotnikova@icu-insurance.com.ua

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

http://icu.emitents.net.ua/ua/docs/?fg_id=27

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» 
(далi – Емiтент), засiдання якої вiдбулося 31.08.2016 року (Протокол №4 
вiд 31 серпня 2016 року), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу 
посадових осiб Емiтента, а саме: посадова особа – Голова Правлiння Су-
прун Андрiй Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних особою 
не надано), звiльнений з даної посади 31.08.2016 р. Особа перебувала на 
посадi протягом восьми мiсяцiв та чотирнадцяти днiв (з 14.12.2015 р.). По-
садова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному 
капiталi Емiтента. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ 
УКРАЇНИ» (далi – Емiтент), засiдання якої вiдбулося 31.08.2016 року 
(Протокол №4 вiд 31 серпня 2016 року), виникла особлива iнформацiя 
щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме: призначено з  
01 вересня 2016 року Плотнiкову Ганну Федорiвну (згоди на розкриття 

паспортних даних особою не надано) на посаду Голови Правлiння 
ПРАТ  «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» шляхом переведення з за-
йманої Плотнiковою Г.Ф. посади Першого заступника Голови Правлiння 
ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ». Особу призначено без-
строково (до прийняття рiшення про припинення її повноважень). По-
садова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному 
капiталi Емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi по-
сади: начальник вiддiлу перестрахування АТ (приватне) «Страхова 
компанiя «Рiдна», начальник управлiння страхування та перестрахуван-
ня ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ», Перший заступник Го-
лови Правлiння ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ». Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «СТРАХОВИЙ 
КАПIТАЛ УКРАЇНИ» (далi – Емiтент), засiдання якої вiдбулося 31.08.2016 
року (Протокол №4 вiд 31 серпня 2016 року), виникла особлива 
iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб Емiтента, а саме: призна-
чено з 01 вересня 2016 року Майоренко Олега Олеговича (згоди на роз-
криття паспортних даних особою не надано) на посаду Першого заступ-
ника Голови Правлiння ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ» 
шляхом переведення з займаної Майоренком О.О. посади начальника 
управлiння з продукт-менеджменту, андерайтингу та перестрахування 
ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ». Особу призначено без-
строково (до прийняття рiшення про припинення її повноважень). По-
садова особа не володiє акцiями Емiтента та немає частки в статутному 
капiталi Емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала наступнi по-
сади: начальник управлiння андерайтингу та перестрахування  
ПрАТ «СК «Талiсман страхування», начальник вiддiлу андерайтингу та 
перестрахування ПрАТ «СК «Талiсман страхування», начальник 
управлiння з продукт-менеджменту, андерайтингу та перестрахування 
ПРАТ «СК «СТРАХОВИЙ КАПIТАЛ УКРАЇНИ». Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством Голова правлiння плотнiкова Ганна федорiвна

приватне аКцІонерне товариСтво «СтраХова КомпанІя «СтраХовий КапІтал УКраЇни» 
повідомляє особливу інформацію про зміну складу посадових осіб 

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Затверджено 
протоколом Загальних зборів учасників 
тов «віейбі лізинг» №11 від 19.07.2016

Зміни до проспекту емісії облігацій

товариСтва З обмеженою вІдповІ-
дальнІСтю «віейбі лІЗинГ» серії в, що був 

зареєстрований національною комісією з цінних паперів та фон-
дового ринку 30.09.2011 року 

1.викласти абзац другий п.6.5. проспекту емісії облігацій 
тов  «віейбі лізинг» серії в в наступній редакції:

«Обіг облігацій починається з дня наступного за днем реєстрації 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про 
результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію 
випуску облігацій і закінчується 04 жовтня 2020 р.»

2.викласти абзац другий п.6.6. проспекту емісії облігацій 
тов  «віейбі лізинг» серії в в наступній редакції:

«Таке повідомлення має бути засвідчене підписом уповноваженої 
особи і подається у такі дати:

дата початку 
прийняття заяв 

(включно)

дата закінчення прий-
няття заяв (включно)

дата викупу
(включно)

20.09.2012 24.09.2012 15.10.2012
19.09.2013 23.09.2013 14.10.2013
18.09.2014 22.09.2014 13.10.2014
17.09.2015 21.09.2015 12.10.2015
15.09.2016 19.09.2016 10.10.2016
14.09.2017 18.09.2017 09.10.2017
13.09.2018 17.09.2018 08.10.2018
12.09.2019 16.09.2019 07.10.2019

3.викласти абзац перший п.7.2. проспекту емісії облігацій 
тов  «віейбі лізинг» серії в в наступній редакції:

«7.2. дати виплату відсоткового доходу:
відсо-
тковий 
період

дата 
початку

дата 
закінчення

Кількість днів у 
відсотковому 

періоді

дата виплати 
відсоткового 

доходу
1 17.10.2011 15.01.2012 91 16.01.2012
2 16.01.2012 15.04.2012 91 16.04.2012
3 16.04.2012 15.07.2012 91 16.07.2012
4 16.07.2012 14.10.2012 91 15.10.2012
5 15.10.2012 13.01.2013 91 14.01.2013
6 14.01.2013 14.04.2013 91 15.04.2013
7 15.04.2013 14.07.2013 91 15.07.2013
8 15.07.2013 13.10.2013 91 14.10.2013
9 14.10.2013 12.01.2014 91 13.01.2014
10 13.01.2014 13.04.2014 91 14.04.2014
11 14.04.2014 13.07.2014 91 14.07.2014
12 14.07.2014 12.10.2014 91 13.10.2014
13 13.10.2014 11.01.2015 91 12.01.2015
14 12.01.2015 12.04.2015 91 13.04.2015
15 13.04.2015 12.07.2015 91 13.07.2015
16 13.07.2015 11.10.2015 91 12.10.2015
17 12.10.2015 10.01.2016 91 11.01.2016

18 11.01.2016 10.04.2016 91 11.04.2016
19 11.04.2016 10.07.2016 91 11.07.2016
20 11.07.2016 09.10.2016 91 10.10.2016
21 10.10.2016 08.01.2017 91 09.01.2017
22 09.01.2017 09.04.2017 91 10.04.2017
23 10.04.2017 09.07.2017 91 10.07.2017
24 10.07.2017 08.10.2017 91 09.10.2017
25 09.10.2017 07.01.2018 91 08.01.2018
26 08.01.2018 08.04.2018 91 09.04.2018
27 09.04.2018 08.07.2018 91 09.07.2018
28 09.07.2018 07.10.2018 91 08.10.2018
29 08.10.2018 06.01.2019 91 07.01.2019
30 07.01.2019 07.04.2019 91 08.04.2019
31 08.04.2019 07.07.2019 91 08.07.2019
32 08.07.2019 06.10.2019 91 07.10.2019
33 07.10.2019 05.01.2020 91 06.01.2020
34 06.01.2020 05.04.2020 91 06.04.2020
35 06.04.2020 05.07.2020 91 06.07.2020
36 06.07.2020 04.10.2020 91 05.10.2020

4.викласти абзац сьомий п.7.2. проспекту емісії облігацій 
тов  «віейбі лізинг» серії в в наступній редакції:

«Відсоткова ставка на п’ятий – восьмий, дев’ятий – дванадця-
тий, тринадцятий - шістнадцятий, сімнадцятий- двадцятий, двад-
цять перший - двадцять четвертий, двадцять п’ятий - двадцять 
восьмий, двадцять дев’ятий - тридцять другий, тридцять третій - 
тридцять шостий відсоткові періоди облігацій встановлюється Гене-
ральним директором Емітента і не може бути менше 4% річних у 
гривні.»

5.викласти абзац восьмий п.7.2. проспекту емісії облігацій 
тов «віейбі лізинг» серії в в наступній редакції:

«Строки встановлення нової відсоткової ставки:
відсотко-

вий 
період

Строк прийняття рішення про встановлення нової 
відсоткової ставки

5-8 14.09.2012
9-12 13.09.2013
13-16 12.09.2014
17-20 11.09.2015
21-24 09.09.2016
25-28 08.09.2017
29-32 07.09.2018
33-36 06.09.2019

6.викласти речення перше абзацу дев’ятого п.7.2. проспекту 
емісії облігацій тов «віейбі лізинг» серії в в наступній редак-
ції:

«Відсоткова ставка публікується Емітентом не пізніше ніж за 30 ка-
лендарних днів до дати початку п’ятого, дев’ятого, тринадцятого, сім-
надцятого, двадцять першого, двадцять п’ятого, двадцять дев’ятого та 
тридцять третього відсоткових періодів, в тому ж самому виданні, що і 
проспект емісії облігацій.»

7.викласти абзац другий п. 8.1. в наступній редакції: 
«дата погашення облігацій: 05.10.2020 р.»
Генеральний директор тов «віейбі лізинг» л.С. Золотарьова

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво «бетонмаш»

2. Код за ЄДРПОУ: 00240052
3. Місцезнаходження: 84105, м.Слов`янськ, Донецька обл., Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: 0626 63-55-15 06262 3-83-71
5. Електронна поштова адреса: urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://betonmash.com/download?language=uk
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересова-
ність

II. текст повідомлення
31.08.2016 року Наглядова рада приватного акцiонерного товариства 

«БЕТОНМАШ» прийняла рiшення (Протокол № 53) про надання згоди на 

вчинення товариством правочину iз заiнтересованiстю (далi – правочин). 
Згiдно з чинним законодавством України вимоги щодо розкриття iнформацiї 
про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю не застосовуються до 
ПрАТ «Бетонмаш». Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства: 1 474, 67 тис. грн. (передбачувана 
загальна вартiсть товару, що буде поставлятися протягом строку дiї дого-
вору). Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi: 65 700 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 2,24

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненi правочину та ознаки 
заiнтересованостi: вiдповiдно до статтi 71 Закону України «Про акцiонернi 
товариства» член наглядової ради товариства, є головою наглядової ради 
ПрАТ «Дружкiвський завод металевих виробiв».

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

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

Генеральний директор флерко максим миколайович, 01.09.2016 р. 
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«трУбний Завод «трУбоСталь»

(код за ЄДРПОУ 13548581), місцезнаходження: 11500, Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Шатрищанська, буд. 65 (надалі – Товариство), 
повідомляє, що 27 вересня 2016 року о 14-00 відбудуться позачергові За-
гальні збори акціонерів Товариства (надалі – Збори) за адресою: жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. шатрищанська, буд. 65, актова зала. 
Реєстрація акціонерів буде проводитись 27 вересня 2016 року з 12:00 до 
13:45 за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на 
участь у Зборах, складається на 21 вересня 2016 року станом на 24-00 го-
дину. 

Для участі у Зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу (пас-
порт); уповноваженим особам – документ, що посвідчує особу (паспорт), та 
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний):
1. Обрання членів Лічильної комісії та прийняття рішення про припинен-

ня їх повноважень. Прийняття рішень з питань порядку проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочи-
нів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. Визначен-
ня особи, уповноваженої на вчинення (підписання) значних правочинів.

Акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, не-
обхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до дати про-
ведення Зборів за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Шатри-
щанська, буд. 65, кім. 1 у робочі дні (понеділок-п’ятниця) з 09:00 до 17:30, 
перерва з 12:30 до 13:00, а в день проведення Зборів – в місці проведення 
Зборів. Акціонери (їх представники) при собі повинні мати документ, що 

посвідчує особу, належно оформлену довіреність. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - 
головний бухгалтер Ткаченко Володимир Олексійович, довідки за тел.: 
(04142)3-22-22.

основні показники фінансово-господарської діяльності підприєм-
ства (тис. грн.)

найменування показника
період

Звітний 
2015 рік

попередній 
2014 рік

Усього активів 95384 56654
Основні засоби 14872 11962
Довгострокові фінансові інвестиції 2936 2936
Запаси 63132 30111
Сумарна дебіторська заборгованість 10352 6849
Грошові кошти та їх еквіваленти 351 1354
Нерозподілений прибуток 5238 1680
Власний капітал 6534 2976
Статутний капітал 812 812
Довгострокові зобов’язання 12000 12000
Поточні зобов’язання 76850 41678
Чистий прибуток (збиток) 4008 (5170)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 811869 811869
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 229 258

наглядова рада прат «тЗ «трУбоСталь»

повІдомлення 
про проведення поЗачерГовиХ ЗаГальниХ ЗборІв

до УваГи аКцІонерІв прат «лантманнен акса»!
1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: приватне ак-

ціонерне товариство «лантманнен акса» 
08300, Київська область, м .Бориспіль, вул. Привокзальна, буд. 3
2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, 

куди мають прибути акціонери (учасники)) проведення загальних зборів: 
Позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 20 вересня 2016 р. о 
09.00

за адресою 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, буд. 3, кімната проведення зборів 

3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних 
зборах: Реєстрація проводитиметься з 08-30 до 09-00 у день та за місцем 
проведення зборів. Для реєстрації акціонери повинні мати при собі пас-
порт, представники акціонерів – паспорт та довіреність на передачу їм пра-
ва участі у загальних зборах акціонерів, оформлену згідно чинного законо-
давства України. Довідки за телефонами: (04495) 7 12 24, (044) 451 63 74.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 14.09.2016 р.

5. Проект порядку денного (перелік питань, включених до проекту по-
рядку денного разом з проектом рішення): 1. Обрання Голови та Секретаря 
позачергових загальних зборів акціонерів.

2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голо-

сування на загальних зборах акціонерів.
4. Збільшення статутного капіталу товариства шляхом приватного роз-

міщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додат-
кових внесків. 

5. Про приватне розміщення акцій товариства.
6. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій, 

щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення акцій товариства.
7. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються 

повноваження внесення змін до проспекту емісії акцій, прийняття рішен-
ня про дострокове закінчення укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований 

обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю 
оплачено), затвердження результатів укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій, затвердження ре-
зультатів приватного розміщення акцій, затвердження звіту про результа-
ти приватного розміщення акцій, прийняття рішення про відмову від роз-
міщення акцій, повернення внесків, в оплату за акції, у разі 
незатвердження у встановленому законодавством строки результатів 
укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розмі-
щення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, 
або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмо-
вого повідомлення кожного акціонере, який має переважне право на при-
дбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість 
реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційно-
му друкованому органі. 

8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-
вноваження проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами сво-
го переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення 
про розміщення, проводити дії щодо забезпечення укладення догорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій, проводити 
дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують 
право вимагати здійснення викупу акціонерними товариство належних їм 
акцій. 

6. Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими 
вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Акціоне-
ри мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прий-
няття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних 
зборів акціонерів, в робочі дні в робочий час з 9.00 до 18.00, за місцезнахо-
дженням Товариства: 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Привок-
зальна, буд. 3, кімната юридичного відділу (звернутися до юриста Товари-
ства), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Гене-
ральний директор Червак І.І. 

7. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проек-
том рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного. 
http://lantmannen.ua/

наглядова рада

приватне аКцІонерне товариСтво 
«лантманнен аКСа»

Відповідно до статті 64 Закону України «Про акціонерні товариства», 
повідомляємо, що КомпанІя «авеллана Голд лтд» 
[AVELLANA GOLD LTD], юридична особа, що належним чином 
заснована та діє за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний но-
мер НЕ 353892 із місцезнаходженням за адресою: Васілі Міхаіліді, 9, 
3026, Лімасол, Кіпр, має намір прямо придбати наступні акції Приватно-
го акціонерного товариства «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ»:

- вид цінних паперів: прості іменні акції;

- емітент: Приватне акціонерне товариство «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМ-
ПАНІЯ» (Ідентифікаційний код: 38241969);

- форма акцій: бездокументарна;
- кількість акцій: 13 550 штуки, що складає 100% Статутного капіталу 

Приватного акціонерного товариства «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ»
- - загальна номінальна вартість: 13 550 000,00 гривень
Компанія «АВЕЛЛАНА ГОЛД ЛТД» [AVELLANA GOLD LTD] на дату цього 

повідомлення прямо чи опосередковано не володіє акціями Приватного 
акціонерного товариства «КАРПАТСЬКА РУДНА КОМПАНІЯ».



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №167, 2 вересня 2016 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Так-

сомоторний парк". Код за ЄДРПОУ: 03117300. Місцезнаходження: 25028,
м.Кіровоград, вул.Автолюбителів,2. Міжміський код, телефон та факс:
0522-557475. Електронна поштова адреса: taksopark@emitent.net.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: 03117300.smida.gov.ua. Вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
На підставі протоколу Наглядової ради №4 від 31.08.2016 року відбу-

лось звільнення та призначення члена правління - звільнено: Член прав-
ління Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кіровським ВМ Кі-
ровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 28.10.2006),
розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. На посаді перебувала з 07.05.2013 р. по
31.08.2016 р. Обрано: Член правління Попова Наталья Олексіївна (пас-
порт ЕВ 151023 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кі-
ровоградській області 24.02.2009), розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. Протя-
гом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ТОВ "ВКФ "Олеум", діло-
вод служби рухомого складу ТОВ "ЄТК", бухгалтер ПАТ "Таксомоторний
парк". На посаду обрана терміном на 3 роки. 

На підставі наказу керівника №27 від 31.08.2016 року звільнено голов-
ний бухгалтер Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кіровсь-
ким ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області
28.10.2006), розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. На посаді перебувала з
01.04.2013 р. по 31.08.2016 р. На підставі наказу керівника ?28 від
31.08.2016 року призначено головний бухгалтер Попова Наталья Олексі-
ївна (паспорт ЕВ 151023 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС Укра-
їни в Кіровоградській області 24.02.2009), розмір пакета акцій: 0 грн., 0%.
Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ТОВ "ВКФ "Олеум",
діловод служби рухомого складу ТОВ "ЄТК", бухгалтер ПАТ "Таксомотор-
ний парк". На посаду обрана безстроково. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини посадові особи не мають.

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

Голова правління 
Голованов Анатолiй Петрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗА-
ВОД №1"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: kgmz1.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення 
Каганець Ірина Василівна Підстава про звільнення - Наказ №237-К Ге-

нерального директора Горбунова О. О. від 30.08.2016 року, звільнена за
угодою сторін п.1 ст.36 КЗпП України. Рік народження -1976. Освіта - Ви-
ща, Київський національний економічний університет (Економіка підпри-
ємства), 1999 року закінчення Стаж роботи загальний (років) - 17. Най-
менування підприємства та попередня посада, яку займала - Головний
бухгалтер ПрАТ "КММЗ №1" на протязі останніх шести років. Дата набут-
тя повноважень та термін, на який обрано - 20.10.2009, було обрано на
необмежений строк. Перебувала на посаді Головного бухгалтера з 2009
року, у 2016 роцi згідно штатного розпису обіймала посаду та отримувала
заробітну платню, додаткових винагород як посадова особа не мала.
Стаж керівної роботи складає 8 років. Розмір частки в статутному капiта-
лi 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Нового Головного бухгалтера не призначено. На даний момент відбува-
ється відбір кандидатур на посаду Головного бухгалтера. Нового бухгал-
тера має призначити і затвердити Генеральний директор Горбунов О. О.
наказом по підприємству.

Блажко Наталя Миколаївна Набула повноважень 31.08.2016 року, згід-
но Наказу №242-К від 31.08.2016 року виданного Генеральним директо-
ром Горбуновим О. О. - тимчасово, а саме на час відсутності Головного
бухгалтера. Рік народження - 1972. Освіта - Вища, Київський національ-
ний економічний університет (Облік та аудит), 2003 року закінчення. Стаж
роботи загальний (років) - 26. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займала - Заступник головного бухгалтера ПрАТ "КММЗ №1"
на протязі останніх восьми років. Перебувала на посаді Заступника голов-
ного бухгалтера з 2008 року, у 2016 році згідно штатного розпису обіймає
посаду та отримує заробітну платню, додаткових винагород як посадова
особа не має. Стаж керівної роботи складає 8 років. Розмір частки в ста-
тутному капiталi 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

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

Генеральний директор Горбунов О. О.
31.08.2016 р.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗА-
ВОД №1"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: kgmz1.com.ua
Спростування. ПрАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

30.08.2016 року Наказом Генерального директора звільнив Головного
бухгалтера Каганець І. В. і 31.08.2016 року тимчасово призначив викону-
ючим обов'язки Блажко Н. М., програма розміщення відомостей на сток-
маркеті не дозволяє змінити дату вчинення дії, як це передбачено КЗПП
України, що не може в один день одна особа звільнитись, а інша буде
призначена на її місце. Тому згідно вище наведеного датою вчинення дії
відповідно до наказів для Каганець І. В. , яка звільнилась 30.08.2016 ро-
ку; для Блажко Н. М. датою вчинення дії є 31.08.2016 року.

Генеральний директор Горбунов О. О.

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

(044) 4983815

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації емітента 

ПАТ "ТАКСОМОТОРНИЙ ПАРК"
Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Так-

сомоторний парк". Код за ЄДРПОУ: 03117300. Місцезнаходження: 25028,
м.Кіровоград, вул.Автолюбителів,2. Міжміський код, телефон та факс:
0522-557475. Електронна поштова адреса: taksopark@emitent.net.ua. Ад-
реса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: 03117300.smida.gov.ua. Вид особливої ін-
формації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Текст повідомлення:
На підставі протоколу Наглядової ради №4 від 31.08.2016 року відбу-

лось звільнення та призначення члена правління - звільнено: Член прав-
ління Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кіровським ВМ Кі-
ровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 28.10.2006),
розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. На посаді перебувала з 07.05.2013 р. по
31.08.2016 р. Обрано: Член правління Попова Наталья Олексіївна (пас-
порт ЕВ 151023 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кі-
ровоградській області 24.02.2009), розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. Протя-
гом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ТОВ "ВКФ "Олеум", діло-
вод служби рухомого складу ТОВ "ЄТК", бухгалтер ПАТ "Таксомоторний
парк". На посаду обрана терміном на 3 роки. 

На підставі наказу керівника №27 від 31.08.2016 року звільнено голов-
ний бухгалтер Дуднiкова Олена Анатолiївна (паспорт ЕВ 143263 Кіровсь-
ким ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області
28.10.2006), розмір пакета акцій: 0 грн., 0%. На посаді перебувала з
01.04.2013 р. по 31.08.2016 р. На підставі наказу керівника ?28 від
31.08.2016 року призначено головний бухгалтер Попова Наталья Олексі-
ївна (паспорт ЕВ 151023 Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС Укра-
їни в Кіровоградській області 24.02.2009), розмір пакета акцій: 0 грн., 0%.
Протягом останніх 5 років займала посади: бухгалтер ТОВ "ВКФ "Олеум",
діловод служби рухомого складу ТОВ "ЄТК", бухгалтер ПАТ "Таксомотор-
ний парк". На посаду обрана безстроково. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини посадові особи не мають.

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

Голова правління 
Голованов Анатолiй Петрович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗА-
ВОД №1"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: kgmz1.com.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст Повідомлення 
Каганець Ірина Василівна Підстава про звільнення - Наказ №237-К Ге-

нерального директора Горбунова О. О. від 30.08.2016 року, звільнена за
угодою сторін п.1 ст.36 КЗпП України. Рік народження -1976. Освіта - Ви-
ща, Київський національний економічний університет (Економіка підпри-
ємства), 1999 року закінчення Стаж роботи загальний (років) - 17. Най-
менування підприємства та попередня посада, яку займала - Головний
бухгалтер ПрАТ "КММЗ №1" на протязі останніх шести років. Дата набут-
тя повноважень та термін, на який обрано - 20.10.2009, було обрано на
необмежений строк. Перебувала на посаді Головного бухгалтера з 2009
року, у 2016 роцi згідно штатного розпису обіймала посаду та отримувала
заробітну платню, додаткових винагород як посадова особа не мала.
Стаж керівної роботи складає 8 років. Розмір частки в статутному капiта-
лi 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Нового Головного бухгалтера не призначено. На даний момент відбува-
ється відбір кандидатур на посаду Головного бухгалтера. Нового бухгал-
тера має призначити і затвердити Генеральний директор Горбунов О. О.
наказом по підприємству.

Блажко Наталя Миколаївна Набула повноважень 31.08.2016 року, згід-
но Наказу №242-К від 31.08.2016 року виданного Генеральним директо-
ром Горбуновим О. О. - тимчасово, а саме на час відсутності Головного
бухгалтера. Рік народження - 1972. Освіта - Вища, Київський національ-
ний економічний університет (Облік та аудит), 2003 року закінчення. Стаж
роботи загальний (років) - 26. Найменування підприємства та попередня
посада, яку займала - Заступник головного бухгалтера ПрАТ "КММЗ №1"
на протязі останніх восьми років. Перебувала на посаді Заступника голов-
ного бухгалтера з 2008 року, у 2016 році згідно штатного розпису обіймає
посаду та отримує заробітну платню, додаткових винагород як посадова
особа не має. Стаж керівної роботи складає 8 років. Розмір частки в ста-
тутному капiталi 0%, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

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

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

Генеральний директор Горбунов О. О.
31.08.2016 р.

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ МІСЬКМОЛОКОЗА-
ВОД №1"

2. Код за ЄДРПОУ: 00444932
3. Місцезнаходження: 50025 м. Кривий Ріг, Окружна, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 409-21-69, (056) 409-21-70
5. Електронна поштова адреса: corpupr@kgmz1.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: kgmz1.com.ua
Спростування. ПрАТ "Криворізький міськмолокозавод №1"

30.08.2016 року Наказом Генерального директора звільнив Головного
бухгалтера Каганець І. В. і 31.08.2016 року тимчасово призначив викону-
ючим обов'язки Блажко Н. М., програма розміщення відомостей на сток-
маркеті не дозволяє змінити дату вчинення дії, як це передбачено КЗПП
України, що не може в один день одна особа звільнитись, а інша буде
призначена на її місце. Тому згідно вище наведеного датою вчинення дії
відповідно до наказів для Каганець І. В. , яка звільнилась 30.08.2016 ро-
ку; для Блажко Н. М. датою вчинення дії є 31.08.2016 року.

Генеральний директор Горбунов О. О.

повідомлення про проведення загальних зборів
(код за ЄДРПОУ: 30674235)

Приватне акціонерне товариство «Лізингова компанія «Укртранслізинг» 
(далі - Товариство) повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів 
відбудуться 03 жовтня 2016 року о 10:30 за адресою прат «Укртранслі-
зинг»: м. Київ, вул. євгена Коновальця, б. 32-г, офіс 8.

Реєстрація акціонерів почнеться о 10:00 і закінчиться о 10:20.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах буде 

сформовано станом на 24 год. 27.09.2016 р. Публічним акціонерним това-
риством «Національний депозитарій України».

До порядку денного позачергових Загальних зборів включені 
наступні питання:

1. Про обрання лічильної комісії Товариства.
2. Про затвердження регламенту роботи позачергових Загальних зборів 

Товариства.
3. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради То-

вариства.

4. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядо-

вої ради Товариства та обрання особи, яка уповноважена на їх підписання.
6. Про виправлення технічної описки у протоколі річних Загальних збо-

рів Товариства від 22.03.2016 р.
7. Про призначення осіб, яким надаються повноваження здійснити пер-

сональні повідомлення акціонерів про прийняті Загальними зборами Това-
риства рішення.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою 
www.utl.com.ua.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися 
з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
позачергових Загальних зборів Товариства, за адресою: м. Київ, вул. Євгена 
Коновальця, б. 32-г, офіс 8. В день проведення позачергових Загальних зборів 
Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачер-
гових Загальних зборів Товариства. Посадова особа ПрАТ «УКРТРАНСЛІЗИНГ», 

приватне аКцІонерне товариСтво «лІЗинГова КомпанІя «УКртранСлІЗинГ»
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відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генераль-
ний директор Товариства Татарець Петро Васильович.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства, акціо-
нер або його уповноважений представник за відповідною довіреністю має 
звернутися за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, б. 32-г, офіс 8, із 
письмовою заявою на ім’я Товариства.

Для участі у Загальних зборах кожному акціонеру треба мати при собі 
документи, що посвідчують його особу. Представникам акціонерів треба та-
кож мати при собі документ, що підтверджує його повноваження.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлете-
ні «Відомості НКЦПФР» №167 від 02.09.2016 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  татарець петро васильович

НОВИНИ

нКцпфр: процес очищення фондового 
ринку триває

Здійснення операцій на фондовій біржі з цінними па-
перами, вартість яких не відповідає фінансово-
господарським показникам емітента, стало неможли-
вим.

На початку минулого року Комісія провела ґрунтовний 
аналіз правочинів, укладених учасниками біржових тор-
гів на організованому ринку та фінансової звітності емі-
тентів, цінні папери яких торгувалися на організованому 
ринку. В результаті аналізу було визначено перелік цін-
них паперів, біржова вартість яких не кореспондувалася 
з фінансово-господарськими показниками емітентів, на-
явні у компаній активи не відповідали вартості їх цінних 
паперів.

З метою захисту прав інвесторів торгівлю такими 
цінними паперами було зупинено на всіх фондових 
біржах та здійснено відповідні дії щодо фіксації вияв-
лених зловживань на ринку цінних паперів. Загалом за 
період з 01.07.2015 року по 01.07.2016 року Комісією 
було прийнято рішення про зупинення торгівлі цінними 
паперами на будь-якій фондовій біржі щодо 100 емі-
тентів.

34 емітенти цінних паперів із загальної кількості мали 
показники, які свідчили про наявність ознак фіктивності 
відповідно до Положення «Про встановлення ознак фік-
тивності емітентів цінних паперів та включення таких емі-
тентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивнос-
ті», затвердженого рішенням Комісії від 10.07.2015 року 
№980. Зазначені 34 емітенти були включені Комісією до 
переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності, а обіг їх 
акцій було зупинено.

Крім того, з 1 січня 2016 року Комісія запровадила нові 
вимоги до лістингу цінних паперів на фондових біржах, 
які базуються на європейських стандартах. Дії регулято-
ра по зупинці обігу та торгівлі цінними паперами та вве-
дення нових правил лістингу призвели до кардинальних 
змін на ринку. Але завдяки цим діям здійснення операцій 
на фондових біржах з цінними паперами, вартість яких 
не відповідає фінансово-господарським показникам емі-
тента, стало майже неможливим.

За даними НКЦПФР, обсяг операцій з такими цінними 
паперами на організованому ринку до початку очищення 
оцінювався у 12,18 млрд грн, на неорганізованому ринку 
– у 311,09 млрд грн. За рік, протягом якого тривали про-
цеси очищення (з 01.07.2015 року по 01.07.2016 року), 
цей обсяг скоротився на організованому ринку на 99% до 
134 млн грн, а на неорганізованому ринку – на 49% до 
189,24 млрд грн.

Кількість випусків цінних паперів (акцій, облігацій під-
приємств та інвестиційних сертифікатів), які включено до 
біржових реєстрів фондових бірж, загалом скоротилася 

з 960 до 724. Переважну частку в цьому обсязі посідали 
випуски облігацій внутрішньої державної позики (станом 
на 01.07.2016 року - 91%). Кількість випусків акцій в бір-
жових реєстрах скоротилася зі 136 до 13, а облігацій під-
приємств зі 130 до 30.

Цінні папери, торгівлю якими було зупинено на фондо-
вих біржах, активно використовувалися в біржових уго-
дах, які мали визначені законодавчо ознаки маніпулю-
вання цінами.

В рамках протидії маніпулюванню уповноваженими 
особами Комісії у період з 01.07.2015 по 01.07.2016 року 
порушено 151 справу. За результатами розгляду справ 
було винесено 23 постанови про накладення санкцій за 
правопорушення на ринку цінних паперів, відповідно до 
яких до товариств застосовано 21 штрафну санкцію на 
загальну суму 5 800 000 грн та 2 санкції у вигляді анулю-
вання ліцензії на професійну діяльність. Одна справа 
була закрита у зв‘язку з припиненням юридичної особи, 
яка підозрювалася у маніпулюванні. Розгляд інших 127 
справ триває.

Правопорушення, які мали ознаки маніпулювання 
цінами, зафіксовані Комісією на майже всіх фондових 
біржах. В угодах, які мали ознаки маніпулювання ціна-
ми, використовувались цінні папери 29 емітентів про-
стих іменних акцій, 16 інститутів спільного інвестуван-
ня, 3 емітентів дисконтних облігацій, 1 емітента 
облігацій внутрішньої державної позики за різними ви-
пусками.

На 23 постанови Комісії про накладення санкцій за 
маніпулювання цінами подано 9 скарг. За результата-
ми їх розгляду 5 постанов залишено без змін, 1 поста-
нова скасована і справа направлена на новий розгляд. 
У розгляді 2 скарг відмовлено, розгляд 1 скарги наразі 
триває.

Менше половини правопорушників використали мож-
ливість судового оскарження постанов Комісії. Зокрема, 
на 11 постанов про накладення санкцій за маніпулюван-
ня цінами були подані судові позови. По 9 справам про-
вадження у суді триває, по 2 справам судом прийняті рі-
шення (одне на користь Комісії, інше на користь 
позивача).

На кінець періоду Комісія подовжила зупинку торгівлі 
цінними паперами на будь-якій фондовій біржі лише 
16 емітентів зі 100 у зв‘язку з неусуненням порушень за-
конодавства, а саме нерозкриттям ними регулярної ін-
формації за 2015 рік.

Процеси очищення ринку та підвищення вимог до ліс-
тингу цінних паперів на фондових біржах дозволять зро-
бити біржові ціни більш репрезентативними, а ринок і 
процес формування ціни на цінні папери більш прозо-
рим. Прозоре ціноутворення – одна з головних переду-
мов для здорового фінансового ринку.
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фондовые индексы Украины в последние 
торги лета изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в сре-
ду изменились разнонаправленно: индикатор «Украин-
ской биржи» (УБ) повысился на 0,54% - до 710,95 пункта, 
индекс ПФТС снизился на 0,4% - до 223,15 пункта.

Объем торгов на УБ составил 7,9 млн грн, в том числе 
акциями 7,8 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 13,85 млн грн, в 
том числе акциями – 0,36 млн грн.

Среди индексных акций УБ подорожали бумаги Райф-
файзен Банка Аваль (+1,62%) и «Центрэнерго» (+1,28%), 
подешевели: «Укрнафты» (-0,53%) и «Мотор Сичи» 
(-0,51%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-2,11%) и «Мотор Сичи» (-0,46%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду к 16:15 кв снизился на 0,09% - до 507,98 пункта 
при торговом обороте 4,68 млн злотых (76,5 млн грн).

В «индексной корзине» дешевели акции «Милкилен-
да» (-4,41%), агрохолдинга ИМК (-1,92%) и «Астарты» 
(-1,04%).

С ростом стоимости торговались акции «Агротона» 
(+18,25%) и «Кернела» (+0,82%).

фондовые индексы Украины в начале 
сентября сохраняют разнонаправленную 

динамику
Украинские биржевые индексы в начале первых тор-

гов сентября сохраняют разнонаправленную динамику: 
индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв просел на 
0,21% - до 709,43 пункта, индекс ПФТС повысился на 
0,41% - до 224,06 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги 
Райффайзен Банка Аваль (-1,59%), «Центрэнерго» 
(-1,39%) и «Мотор Сичи» (+2,16%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+4,23%) и «Мотор Сичи» (+1,22%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гончаренко, 
сложившийся в начале торгов в Украине внешний фон 
можно охарактеризовать как позитивный. Это может 
поддержать «карабканье» индекса УБ вверх. Каких-либо 
фундаментальных, событий способных повлиять на ди-
намику рынка, пока нет.

промышленный PMI еврозоны снизился в 
августе до 51,7 пункта, сильнее прогнозов

Индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатываю-
щей промышленности еврозоны в августе 2016 года сни-
зился до 51,7 пункта с 52 пунктов месяцем ранее, свиде-
тельствуют окончательные данные исследовательской 
организации Markit Economics.

При этом индикатор, отслеживающий новые заказы 
промышленных предприятий Европы, упал в августе до 
минимума за полтора года, что говорит о снижении вну-
треннего и зарубежного спроса на европейские товары.

Промышленный PMI в Германии в прошлом месяце 
слабо понизился, до 53,6 пункта с 53,8 пункта месяцем 
ранее, совпав в прогнозами. Во Франции индикатор сни-

зился до 48,3 пункта с 48,6 пункта, в Италии - рухнул до 
49,8 пункта с 51,2 пункта, опустившись ниже 50 пунктов 
впервые с января 2015 года.

В Великобритании, данные по которой Markit публику-
ет отдельно, промышленный PMI в августе неожиданно 
вырос до рекордных за 10 месяцев 53,3 пункта против 
пересмотренных 48,3 пункта за июль. Консенсус-прогноз 
предполагал повышение показателя до 49 пунктов с ра-
нее объявленных 48,2 в июле.

в великобритании не будет 2-го 
референдума о Brexit - тереза мэй

Никакого повторного референдума по вопросу выхо-
да Великобритании из состава Европейского союза 
(Brexit) не будет, Соединенное Королевство должно со-
средоточиться на тех возможностях, которые открыва-
ются за рамками ЕС, заявила премьер-министр Велико-
британии Тереза Мэй на встрече с министрами.

Британское правительство впервые провело встречу 
для обсуждения последствий июньского референдума, 
на котором британцы проголосовали за Brexit.

По словам Т.Мэй, Соединенное Королевство не будет 
стоять у заднего крыльца ЕС, и премьер-министр твердо 
настроена на будущий успех Британии в ее новой роли в 
мире.

Также она заявила, что переговоры с ЕС в этом году 
не начнутся, сообщает MarketWatch.

Как сообщалось, парламент Великобритании 5 сентя-
бря планирует провести обсуждение вопроса о том, сле-
дует ли проводить повторный референдум о Brexit.

цены на нефть растут после резкого 
снижения накануне, Brent подорожала до 

$47,2 за баррель
Цены на нефть растут в четверг после резкого сниже-

ния по итогам предыдущих торгов на данных о росте за-
пасов энергоносителей в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК поднялась на 
$0,31 (0,66%) - до $47,2 за баррель. К закрытию рынка в 
среду фьючерсы подешевели на $1,33 (2,75%) - до 
$47,04 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на октябрь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) вы-
росла к этому времени на $0,3 (0,67%) - до $45 за бар-
рель. Контракт подешевел на $1,65 (3,56%) - до $47,7 за 
баррель по итогам предыдущей сессии.

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 
2,3 млн баррелей, свидетельствуют данные Минэнерго 
США. Эксперты, опрошенные The Wall Street Journal, в 
среднем прогнозировали повышение на 1,2 млн барре-
лей.

Запасы бензина сократились на 700 тыс. баррелей, 
аналитики ожидали более существенного снижения.

Добыча нефти в США уменьшилась за неделю на  
60 тыс. баррелей - до 8,48 млн баррелей в сутки.

США продолжают импортировать нефть, что способ-
ствует росту запасов, отмечает аналитик Price Futures 
Group Фил Флинн.

«Удивительно видеть, что США продолжат импорти-
ровать значительные объемы нефти, - говорит Ф.Флинн. 
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- Несмотря на снижение рынка в среду, цены на нефть 
завершили август ростом, прервав серию падения, длив-
шуюся в последние месяцы».

Стоимость Brent выросла в августе почти на 11%, WTI 
подорожала на 7,5% на ожиданиях, что нефтедобываю-
щие страны договорятся о заморозке добычи нефти в 
ходе намеченной на сентябрь встречи.

Саудовская аравия не намерена 
наращивать добычу нефти, сохранит 

ответственную политику
Саудовская Аравия не намерена наращивать добычу 

нефти до максимально возможных объемов, заявил ми-
нистр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих в ин-
тервью телеканалу Al Arabiya в ходе официального визи-
та в Китай.

По его словам, страна не ставит целевых показателей 
производства нефти, и объемы добычи основаны на по-
требностях потребителей.

«Добыча нефти соответствует потребностям наших 
клиентов, и мы сохраним высокую степень ответствен-
ности в нашей политике», - заявил Х. аль Фалих.

Он отметил, что объем глобального спроса на нефть 
не беспокоит его, несмотря на низкую стоимость нефти.

Спрос на нефть в Китае «очень высокий», добавил 
министр.

Потребление нефти в самой Саудовской Аравии вы-
росло после запуска двух новых нефтеперерабатываю-
щих предприятий.

В июле объем добычи нефти в Саудовской Аравии со-
ставил 10,67 млн баррелей в сутки (б/с), что является 
рекордным максимумом, сообщает Al Arabiya. Производ-
ственные мощности в стране позволяют добывать по-
рядка 12,5 млн б/с.

доллар слабо укрепляется в четверг  
к евро и иене, трейдеры ждут данных  

по рынку труда Сша
Доллар США слабо укрепляется в четверг относитель-

но евро и иены в ожидании данных по американскому 
рынку труда за август, которые могут повлиять на даль-
нейшую политику Федеральной резервной системы 
(ФРС).

Министерство труда США обнародует отчет о безра-
ботице в пятницу в 15:30 МСК.

Согласно прогнозу экспертов, опрошенных The Wall 
Street Journal, число рабочих мест в экономике США в 
прошлом месяце увеличилось на 180 тыс. после повы-
шения на 255 тыс. в июле.

Данные исследовательской организации Automatic Data 
Processing Inc. показали, что количество рабочих мест в 
частном секторе США в августе выросло на 177 тыс.

Эксперты отмечают, что высокие темпы увеличения за-
нятости в США в августе станут дополнительным дово-
дом в пользу подъема ставки Федрезервом. Поэтому пят-
ничный отчет о безработице в США станет определяющим 
для динамики курса доллара на ближайшее время.

Стоимость евро к доллару на торгах в четверг опусти-
лась до $1,1150 по сравнению с $1,1158 на закрытие 
предыдущей сессии.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 103,26 иены 
против 103,43 иены накануне. Доллар дешевеет относи-
тельно иены впервые за семь сессий.

Курс евро к иене опустился до 115,14 иены по сравне-
нию с 115,41 иены по итогам торгов в среду.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
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(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

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

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

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

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

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

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

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16177
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
01.09.2016 р. 

Для передплатників діє знижка 10% на всі публікації


