
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«24» грудня 2015  м. Київ  № 2184

Про переоформлення лі-
цензій на провадження про-
фесійної діяльності на фон-
довому ринку-діяльності з 
торгівлі цінними паперами 
ТОВ «ДОВІРА КАСТОДІ 
БРОК», код за ЄДРПОУ 
37686943

За підсумками розгляду заяви від 08.12.2015 вих. 
№07/12 та документів, поданих заявником до Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку на пере-
оформлення ліцензій на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, відповідно до частини 15 статті 13 
Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» та Порядку та умов видачі ліцензії на прова-
дження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення лі-
цензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 
(із змінами), Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Переоформити ліцензії, видані на підставі рішення від 

01.09.2011 №842 ТОВ «ВІРТЕК ІНВЕСТМЕНТС» (код за 
ЄДРПОУ 37686943) на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними 
паперами, а саме брокерської діяльності, дилерської ді-
яльності, у зв’язку зі зміною найменування юридичної осо-
би: з ТОВ «ВІРТЕК ІНВЕСТМЕНТС» (місцезнаходження: 
04201, м. Київ, проспект Маршала Рокосовського, будинок 
3/4) на ТОВ «ДОВІРА КАСТОДІ БРОК» (місцезнаходження: 
01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, будинок 119).

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

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 2184 від 24.12.2015 р. 
Рішення Комісії № 2185 від 24.12.2015 р. 
Рішення Комісії № 2188 від 24.12.2015 р. 
Рішення Комісії № 2190–2193 від 24.12.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№247 (2251) 28.12.2015 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«24» грудня 2015  м. Київ  № 2185
Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ «ФОРВАРД КАПІ-
ТАЛ», ідентифікаційний код 
юридичної особи 37669980

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної діяль-

ності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними па-
перами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ № 294721 
від 14.02.2015, дилерської діяльності серії АЕ № 294721 від 
14.02.2015, видані на підставі рішення Комісії від 22.06.2011 
№596 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «ФОРВАРД КАПІТАЛ» (03680, м. Київ, вулиця Свято-
шинська, будинок 34; ідентифікаційний код юридичної особи 
37669980), відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV По-
рядку на підставі заяви про анулювання ліцензій.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж забезпечити вне-
сення відповідних змін до ліцензійного реєстру профе-
сійних учасників ринку цінних паперів.

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

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 
«24» грудня 2015  м. Київ  № 2188
Про переоформлення лі-
цензії на провадження про-
фесійної діяльності на фон-
довому ринку - депозитарної 
діяльності, а саме депози-
тарної діяльності депози-
тарної установи ТОВ «ДО-
ВІРА КАСТОДІ БРОК» (код 
за ЄДРПОУ 37686943)

За підсумками розгляду заяви від 08.12.2015 

вих.№08/12 та відповідних документів, поданих заявни-
ком до Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку на переоформлення ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку – депози-
тарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депо-
зитарної установи, відповідно до частини 15 статті 13 
Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» та Порядку та умов видачі ліцензії на прова-
дження окремих видів професійної діяльності на фондо-
вому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення лі-
цензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за № 854/23386 
(із змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Переоформити ліцензію, видану на підставі рішен-

ня №2325 від 10.10.2013 ТОВ «ВІРТЕК ІНВЕСТМЕНТС» 
(код за ЄДРПОУ 37686943) на провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку – депозитарної ді-
яльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної 
установи, у зв’язку зі зміною найменування юридичної 
особи: ТОВ «ВІРТЕК ІНВЕСТМЕНТС» (місцезнаходжен-
ня: 04201, м. Київ, проспект Маршала Рокосовського, 
будинок 3/4) на ТОВ «ДОВІРА КАСТОДІ БРОК» (місцез-
находження: 01032, м. Київ, вулиця Саксаганського, бу-
динок 119).

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

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

4. Департаменту регулювання депозитарної та клірин-
гової діяльності (І. Курочкіна) забезпечити внесення від-
повідних змін до ліцензійного реєстру професійних учас-
ників фондового ринку.

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

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«24» грудня 2015 р. м. Київ № 2190

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА «СІТІ-ІНВЕСТ»

За підсумками розгляду заяви та документів, пода-
них товариством з обмеженою відповідальністю «Ком-
панія з управління активами «СІТІ-ІНВЕСТ» до Націо-
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 26.02.2016 товариству з обмеженою відпо-

відальністю «Компанія з управління активами «СІТІ-
ІНВЕСТ» (04070, м. Київ, вулиця Іллінська, будинок 8, 
ідентифікаційний код юридичної особи 37396364) ліцен-
зію на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з управління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності з управління активами) у 
зв’язку із закінченням 25.02.2016 строку дії попередньо 
виданої ліцензії серії АЕ № 263212.

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

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

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (Симоненко 
О.М.) забезпечити внесення відповідних змін до ліцен-
зійного реєстру професійних учасників ринку цінних па-
перів.

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

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.12.2015  м. Київ  № 2191

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «ПІСІБІ-
РАДІОЗАВОД» 

Відповідно до Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усу-
ненням ПрАТ «ПІСІБІ-РАДІОЗАВОД» порушень, які були 
підставою для винесення рішення Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 
щодо усунення порушень та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного обліку цінних паперів від 
09.12.2014 року №1680 (лист Центрального територі-
ального департаменту Комісії від 08.12.2015 року 
№05/01/4455),

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

1. Виключити ПрАТ «ПІСІБІ-РАДІОЗАВОД» (код за 
ЄДРПОУ - 30263079) з Переліку товариств, яким з 
09.12.2014 року зупинено внесення змін до системи депо-
зитарного обліку цінних паперів на строк до усунення по-
рушення, затвердженого рішенням Комісії від 09.12.2014 
року № 1680, як таке, що усунуло порушення.

2. Відновити з 25.12.2015 року внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів, емітованих 
ПрАТ «ПІСІБІ-РАДІОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 30263079).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПрАТ «ПІСІБІ-
РАДІОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 30263079) у депозитар-
ній системі України, дане рішення Комісії.

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

5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
ПрАТ «ПІСІБІ-РАДІОЗАВОД» (код за ЄДРПОУ - 
30263079), Центральному територіальному департамен-
ту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(код за ЄДРПОУ 30370711).

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

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

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

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

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

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
24.12.2015  м. Київ  № 2192

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПАТ «ІСКРА.» 

Відповідно до Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з 
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усуненням ПАТ «ІСКРА.» порушень, які були підста-
вою для винесення рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 
щодо усунення порушень та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного обліку цінних паперів від 
09.12.2014 року №1682 (лист Центрального територі-
ального департаменту Комісії від 10.12.2015 року 
№05/02/4528),

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

1. Виключити ПАТ «ІСКРА.» (код за ЄДРПОУ - 
14314512) з Переліку товариств, яким з 09.12.2014 
року зупинено внесення змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів на строк до усунення по-
рушення, затвердженого рішенням Комісії від 
09.12.2014 року №  1682, як таке, що усунуло пору-
шення.

2. Відновити з 25.12.2015 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку цінних паперів, емітованих 
ПАТ  «ІСКРА.» (код за ЄДРПОУ - 14314512).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери, емітовані ПАТ «ІСКРА.» (код 
за ЄДРПОУ - 14314512) у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

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

5. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
ПАТ  «ІСКРА.» (код за ЄДРПОУ - 14314512), Централь-
ному територіальному департаменту Комісії та ПАТ «На-
ціональний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи 
(О. Мисюра) повідомити про прийняте рішення Асоці-
ацію «Українські фондові торговці» (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Біз-
несу (код за ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціа-
цію реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704).

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

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

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

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

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

24.12.2015 р.  м. Київ  № 2193

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів 

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України 
«Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», у зв’язку із надходженням до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – 
Комісія) листа для службового користування Голов-
ного управління контррозвідувального захисту інтер-
есів держави у сфері економічної безпеки Служби 
безпеки України (від 08.12.2015 року вх. №58-ДСК), з 
метою захисту інтересів держави та інвесторів у цінні 
папери, Комісія

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 25.12.2015 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку щодо цінних паперів Товариств 
(перелік додається).

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

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

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ - 33338204), Українській Асоціації Інвестиційно-
го Бізнесу (код за ЄДРПОУ - 23152037), Професійній 
асоціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ - 
24382704) довести до відома членів відповідних асоціа-
цій інформацію про дане рішення Комісії.

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

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
Товариствам (перелік додається) та ПАТ «Національ-
ний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

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

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.
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9. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб - сайті Комісії.

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

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку відповідно до вимог Закону України «Про засади 
державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та з метою отримання зауважень і пропози-
цій, оголошує про оприлюднення проекту Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо імплементації законодавства Європейського 
Союзу в сфері корпоративного управління» на офіційно-
му сайті Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку http://www.nssmc.gov.ua/.

Необхідність розробки законопроекту передбачена 
Планом заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 
Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 
роки, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів 
України від 17 вересня 2014 р. № 847-р.

З метою адаптації національного законодавства до за-
конодавства Європейського Союзу законопроектом про-
понується внести зміни до Цивільного кодексу України, 
Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
та «Про акціонерні товариства» в частині удосконалення 
механізмів корпоративного управління в акціонерних то-
вариствах.

Зауваження і пропозиції до законопроекту надава-
ти у письмовій та електронній формі протягом місяця 
з дня публікації цього повідомлення за адресою:  
відділ розвитку законотворчої роботи департаменту 
стратегії розвитку фондового ринку Національної  
комісії з цінних паперів та фондового ринку,  
вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010, e-mail: 
olexandr.budionnyi@nssmc.gov.ua та Державній регу-
ляторній службі України: вул. Арсенальна, 9/11,  
м. Київ, 01011, e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Т.в.о. Голови Комісії  І. Назарчук 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«24» грудня 2015 року № 2193

Перелік Товариств, яким з 25.12.2015 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів 
№ з/п Ідентифікаційний код юридичної особи  Найменування товариства

1. 37593864 ТОВ «Мік Мега»
2. 31829270 ТОВ «Тріумф»
3. 32049419 ТОВ «Сонет»
4. 36159527 ТОВ «Ековіте»
5. 31785134 ТОВ «Електрохімпром»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЗАПОРІЗЬКІЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05755571
3. Місцезнаходження: 69069, м. Запоріжжя, вул. Дніпропетровське шосе, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (061)2281430, (0612) 527148
5. Електронна поштова адреса: office@zpr.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.zpr.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
03.12.2013 №2826: зміна складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 22.12.2015 

на підставі положень Закону України «Про акціонерні товариства» прийняте 
рішення про дострокове припинення повноважень голови правління Грошен-
кова Михайла Юрійовича (посадова особа не надала згоди на розкриття пас-
портних даних), який перебував на посаді голови правління з 24.01.2011.Част-
кою у статутному капіталі ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» не володіє, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 на підставі положень Закону України «Про акціонерні товари-
ства» прийняте рішення про дострокове припинення повноважень члена 
правління Халімоненка Ігоря Леонідовича (посадова особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних), який перебував на посаді члена прав-
ління з 24.01.2011.Часткою у статутному капіталі ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВО-
РЮВАЧ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має;

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 на підставі положень Закону України «Про акціонерні товари-
ства» прийняте рішення про дострокове припинення повноважень члена 
правління Котляра Григорія Петровича (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), який перебував на посаді члена правління з 
24.01.2011.Володіє часткою 0,0000% статутного капіталу ПАТ «ЗАВОД 
«ПЕРЕТВОРЮВАЧ» (однією акцією), непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має;

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 на підставі положень Закону України «Про акціонерні товари-
ства» прийняте рішення про дострокове припинення повноважень члена 
правління Білого Миколи Григоровича (посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних), який перебував на посаді члена правління з 
24.01.2011.Часткою у статутному капіталі ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮ-
ВАЧ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»
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ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВ-
КИЙ КОМБІНАТ», код за ЄДРПОУ 00191721, (надалі − Товариство) 
інформує про проведення позачергових загальних зборів Товариства (на-
далі − Збори), що відбудуться 29 січня 2016 року о 12:00 год. Місце про-
ведення Зборів: за місцезнаходженням Товариства 85721, Донецька обл., 
Волноваський р-н, смт. Володимирівка, вул. Заводська, буд. 1, у при-
міщенні актової зали, 2 поверх.

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися в день їх проведення з 
9:00 до 11:45 год. за місцем проведення Зборів. Акціонерам необхідно при 
собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів − до-
датково довіреність, оформлену належним чином.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбува-
тиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у 
Зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня про-
ведення Зборів, тобто на 24.00 год. 25 січня 2016 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів.

2. Про схвалення змін та доповнень до значних правочинів, укладених 
Товариством з ПАТ «ПУМБ».

3. Про схвалення значних правочинів, які можуть вчиняться Товари-
ством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, 
та надання повноважень Наглядовій раді Товариства на прийняття рішень 
про вчинення значних правочинів, а саме: договори застави, іпотеки, по-
руки з ПАТ «ПУМБ» (код за ЄДРПОУ: 14282829), а також додаткові угоди 
до них та/або договори про внесення змін до вказаних договорів.

Під час підготовки до Зборів, акціонери Товариства мають можливість 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати наді-
слання акціонерам цього повідомлення до 28 січня 2016 р. (включно), з 
понеділка по п'ятницю, з 10.00 до 16.00 год. (обідня перерва з 12:00 до 
13:00 год.) за місцезнаходженням Товариства у кабінеті юридичного відді-
лу, а в день проведення Зборів − у місці проведення Зборів. Особа, відпо-
відальна за ознайомлення з матеріалами Зборів – начальник юридичного 
відділу Е.А. Хомяк. Довідки за телефоном: (062) 332-00-65.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Генеральний директор  Д.О. Голубєв

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 прийняте рішення про обрання Грошенкова Михайла Юрійовича 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду 
голови правління.Часткою у статутному капіталі ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВО-
РЮВАЧ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк на який обрано особу: 5 років. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5 років: до 24.01.2011 – перший заступник голови 
правління ВАТ «Завод «Перетворювач»; з 24.01.2011 до 22.12.2015 - голова 
правління ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»;

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 прийняте рішення про обрання Халімоненка Ігоря Леонідовича 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду 
члена правління. Часткою у статутному капіталі ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВО-
РЮВАЧ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк на який обрано особу: 5 років. Посади, які обіймала 
особа протягом останніх 5 років: до 24.01.2011 – директор фінансовий 
ВАТ  «Завод «Перетворювач»; з 24.01.2011 до 22.12.2015 - член правління 
ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»;

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 прийняте рішення про обрання Котляра Григорія Петровича (по-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду 
члена правління. Володіє часткою 0,0000% статутного капіталу ПАТ «ЗА-
ВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» (однією акцією), непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Строк на який обрано особу: 5 років. По-
сади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: до 24.01.2011 – головний 
інженер ВАТ «Завод «Перетворювач»; з 24.01.2011 до 22.12.2015 - член 
правління ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»; протягом останніх п’яти років 
посадова особа також обіймала посаду директора Дочірнього підприємства 
«Спеціальне конструкторське бюро» відкритого акціонерного товариства 
«Запорізький завод «Перетворювач»;

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 прийняте рішення про обрання Білого Миколу Григоровича (по-
садова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаду 
члена правління. Часткою у статутному капіталі ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВО-
РЮВАЧ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк на який обрано особу: 5 років. Посади, які обіймала особа про-
тягом останніх 5 років: до 24.01.2011 – директор комерційний ВАТ «Завод 
«Перетворювач»; з 24.01.2011 до 22.12.2015 - член правління ПАТ «ЗАВОД 
«ПЕРЕТВОРЮВАЧ»; протягом останніх п’яти років посадова особа також обі-
ймала посаду директора ТОВ «Торговий центр – Перетворювач»;

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 прийняте рішення про обрання Смородіна Олександр Леонідо-
вича (посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на 
посаду члена правління. Часткою у статутному капіталі ПАТ «ЗАВОД «ПЕ-
РЕТВОРЮВАЧ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини не має. Строк на який обрано особу: 5 років. Посади, які обійма-
ла особа протягом останніх 5 років: до 16.12.2010 – начальник 
складального виробництва ВАТ «Завод «Перетворювач»; з 16.12.2010 до 
03.02.2014 – заступник директора з виробництва ПАТ «Завод «Перетворю-
вач»; з 03.02.2014 до 22.12.2015 –директор з виробництва ПАТ «ЗАВОД 
«ПЕРЕТВОРЮВАЧ»; 

Рішенням наглядової ради ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ» від 
22.12.2015 прийняте рішення про обрання Коневича Ігоря Васильовича 
(посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на по-
саду члена правління. Часткою у статутному капіталі ПАТ «ЗАВОД «ПЕ-
РЕТВОРЮВАЧ» не володіє, непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини не має. Строк на який обрано особу: 5 років. Посади, які 
обіймала особа протягом останніх 5 років: з 01.02.2011 до 31.03.2011 – 
начальник дільниці газопостачання та вентиляції управління експлуата-
ції ТОВ «Запорізький завод кольорових металів»; з 01.04.2011 до 
20.07.2011 -начальник дільниці газопостачання та вентиляції управління 
експлуатації ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів»; з 20.07.2011 
до 01.01.2012 – механік енергомеханічної дільниці управління експлуа-
тації з ремонту й обслуговування обладнання ТОВ «Запорізький завод 
кольорових сплавів»; з 01.01.2012 по 27.08.2012 – механік енергомеха-
нічної дільниці управління експлуатації з ремонту й обслуговування ме-
талургійного обладнання ТОВ «Запорізький завод кольорових сплавів»; 
з 03.09.2012 до 01.02.2013  – заступник головного енергетика енергоме-
ханічного відділу ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮВАЧ»; з 01.02.2013 до 
01.12.2015 – заступник головного інженера ПАТ «ЗАВОД «ПЕРЕТВОРЮ-
ВАЧ»; з 01.12.2015 до 22.12.2015 – головний інженер ПАТ «ЗАВОД «ПЕ-
РЕТВОРЮВАЧ». 

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

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

2. Голова правління  _________  М.Ю.Грошенков
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.  23.12.2015
  (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕ-
НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЕНЕРГОПОСТАВКА"

2. Код за ЄДРПОУ 32113929
3. Місцезнаходження 04053, Київ, вул. Артема, буд. 21
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0444952373 0444952373

5. Електронна поштова адреса irina@vsei.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про розміщення 

цінних паперів на суму, що перевищує 
25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
Рiшення про розмiщення цiнних паперiв прийнято Загальними зборами 

учасникiв ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (протокол №11/15 вiд 24.12.2015р.)
Спосiб розмiщення цiнних паперiв - публiчне розмiщення, яке буде 

здiйснюватись через ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа».
Емiтент не користується послугами андеррайтера.
Збiльшення статутного капiталу емiтента не вiдбувається.
Емiтент не є акцiонерним товариством, акцiї не розмiщуються.
Власники облiгацiй емiтента мають право: отримувати номiнальну 

вартiсть облiгацiй при погашеннi та вiдсотковий дохiд, вiдповiдно до вста-
новлених в проспектi емiсiї строкiв, купувати та продавати облiгацiї на вто-
ринному ринку, подавати облiгацiї до погашення в термiн, вказаний в 
проспектi емiсiї, викупу облiгацiй, здiйснювати iншi операцiї, що не супер-
ечать чинному законодавству та умовам емiсiї.

Оплата облiгацiй здiйснюється в нацiональнiй валютi України - гривнi. 
Оплата iншими, нiж грошовi кошти, активами не передбачена.

Кошти, залученi вiд емiсiї облiгацiй, будуть використанi для iнвестування 
в лiквiднi цiннi папери пiдприємств електроенергетичної галузi, 
металургiйної галузi, готельного господарства, а також пiдприємств, що 
надають фiнансовi послуги.

Конвертацiя цiнних паперiв не передбачена.
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 Череднiченко Володимир 
Миколайович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.12.2015

(дата)

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБ-

СЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (надалі – ПАТ  «Роз-
рахунковий центр»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, 
вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 19 січня 2016 року об 11 годині 
00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, 
к. 201.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних 
зборах проводитиметься з 9 години 30 хвилин по 10 годину 45 хвилин в 
день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які ма-
ють право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 
13 січня 2016 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, зал по роботі з клієнтами 
1-го поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження 
представника акціонера на право участі та голосування на Загальних збо-
рах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів 
до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість 

ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прий-
няття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час 
в робочі дні у приміщенні ПАТ «Розрахунковий центр» за адресою: 
04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а 
в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. По-
садова особа ПАТ «Розрахунковий центр», відповідальна за порядок 
ознайомлення акціонерів з документами, – в.о. голови Правління ПАТ 
«Розрахунковий центр» Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з 
матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що по-
свідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника 
акціонера.

Порядок денний Загальних зборів 
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий 
центр».

2. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціоне-
рів ПАТ «Розрахунковий центр».

3. Попереднє схвалення значних правочинів (попереднє надання зго-
ди на вчинення значних правочинів), які можуть вчинятися ПАТ «Розра-
хунковий центр» протягом не більш як одного року з дати прийняття рі-
шення.

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

ПАТ «ДНІПРОМЕТИЗ»
ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Дніпрометиз»

Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне това-
риства

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05393145
Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Газети 

«Правда», 20
Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 376-25-25, 376-25-74, 

(факс) 376-26-26
Електронна поштова адреса емітента: nv.krivosheeva@dm.

severstalmetiz.com 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави розділу ІІІ По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Про змі-
ну складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
24.12.2015р. Наглядовою радою ПАТ «Дніпрометиз» прийнято рі-

шення (Протокол №66 засідання Наглядової ради ПАТ «Дніпроме-
тиз» від 24.12.2015р.): обрати Якушева Олександра Сергійовича 
на посаду генерального директора публічного акціонерного товари-
ства «Дніпрометиз» на строк з 01 січня 2016 року до 31 грудня 
2016 року включно.

Підстави такого рішення: зазначене рішення прийнято у зв’язку зі 
спливом 31.12.2015р. строку дії повноважень генерального директора 
ПАТ «Дніпрометиз» Якушева Олександра Сергійовича, обраного на цю 
посаду рішенням Наглядової ради 26.03.2015р. (Протокол №56 засідан-
ня Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» від 26.03.2015р.). 

Інформація про обраного генерального директора Товариства:
Якушев Олександр Сергійович у 2003-2011 роках обіймав посаду ди-

ректора з управління активами ВАТ «Дніпрометиз», у 2011-2014р.р. – ди-
ректор з технічного розвитку ПАТ «Дніпрометиз», з 01.04.2014 року обі-
ймає посаду генерального директора ПАТ «Дніпрометиз»; акціями 
ПАТ «Дніпрометиз» не володіє, пакетом акцій емітента не володіє, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, згоду на 
розкриття паспортних даних та реєстраційного номеру облікової картки 
платника податків не надав.

Змін у персональному складі посадових осіб Товариства немає, об-
ґрунтування не наводяться. 

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

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

Генеральний директор
ПАТ «Дніпрометиз»  О.С. Якушев
25.12.2015р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №247, 28 грудня 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

8

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕЛОС»

Приватне акціонерне товариство «Делос» (код ЄДРПОУ 33325373) 
місцезнаходження - 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграда, 
буд. 147Т, далі за текстом – «Товариство», повідомляє про проведення 
чергових загальних зборів акціонерного товариства:  

• Дата загальних зборів Товариства – «02» лютого 2016 року;
• Час проведення загальних зборів Товариства – 12 годин 00 хви-

лин.
• Місце проведення загальних зборів Товариства – 
Україна, м. Дніпропетровськ, вул.Симферопольська, буд. 2-а, перший 

поверх, приміщення №121.
• Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 

здійснюється за місцем проведення загальних зборів – 11година 
30 хвилин.

• Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних збо-
рах – 11 година 50 хвилин.

• Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах – 26 січня 2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(Порядок денний):

1. Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік. 
2. Про розподіл прибутків і збитків за 2015 рік.
3. Про розгляд звіту директора Товариства.
4. Про розгляд звіту ревізора Товариства.
5. Про звільнення директора Товариства.
6. Про обрання директора Товариства.
7. Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підпри-
ємців.

8. Про реструктуризацію заборгованості Товариства та його реоргані-
зацію.

9. Про внесення змін до положення про Наглядову Раду Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: акціо-
нери можуть під час підготовки до загальних зборів ознайомиться з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у 
робочі дні щоденно з 14.00 до 16.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, 
вул. Героїв Сталінграда, буд. 147Т,  а також мають право в установлених 
законодавством України терміни в письмової формі внести пропозиції до 
порядку денного загальних зборів.

Акціонери можуть в день проведення загальних зборів ознайомиться з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го з 09.00 до 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Симферополь-
ська, буд. 2-а, перший поверх, приміщення №121.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за-
гальних зборів – директор Товариства Слюньков Д.Ю.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену 
згідно з вимогами чинного законодавства.

Телефон для довідок: (0562) 36-08-66.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 

28.12.2015р. № 247 в Бюлетені«Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор ПрАТ «Делос»  Д.Ю.Слюньков 

24.12.15 р.

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Теле-

візійна служба Дніпропетровська»
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товари-

ство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 20264089
Місцезнаходження емітента: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Лені-

на, 14
Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 745-97-70, 

(056) 745-04-55
Електронна поштова адреса емітента: a.veselov@34.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://34.ua/company/
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Теле-

візійна служба Дніпропетровська» (Протокол № 23 від 23 грудня 2015 року) 
встановлено строк дії трудового контракту, укладеного з Генеральним дирек-
тором Пахомовим Русланом Володимировичем, з 05.12.2014 р. по 
31.12.2020  р., згоди на розкриття паспортних даних не надано, часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця особа протягом 
своєї діяльності: директор адміністративного департаменту ТОВ «Диджитал 
Скринз», директор адміністративного департаменту ТОВ «Медiа Група Укра-
їна». Строк, на який укладено трудовий контракт до 31.12.2020 р.

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

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

Найменування посади:
Генеральний директор______________ Р.В. Пахомов 24.12.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУжБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні, розміщення на 

власному веб-сайті (веб-сторінці).
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «СЕНТРАВIС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 30926946 
Місцезнаходження емітента: 53201, Україна, Дніпропетровська обл., 

місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 56 
Міжміський код, телефон та факс: (0566) 69-10-45 (0566) 69-11-01 
Електронна поштова адреса емітента: lberezina@centravis.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://www.centravis.com/ru/
news-center/informatsiya-emitenta/ 

Вид інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента.
2. Текст повідомлення

24.12.2015 року, на підставі рішення акціонера, у складі посадових осіб 
емітента відбулися наступні зміни:

1. Відкликано (звільнено): Натрус Андрій Олександрович, паспорт АЕ 
№ 591343 виданий 13.05.1997 року Самарським РВ ДМУ УМВС України в 
Дніпропетровській області, член Ради Директорів ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», перебував на посаді з 12.03.2014 року до 
24.12.2015 року, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, 
розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., 
підставою відкликання (звільнення) є рішення акціонера від 24.12.2015 
року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посада залишається вакантною.
2. Відкликано (звільнено): Еркес Вячеслав Євгенійович, паспорт СН 

№ 429264 виданий 23.01.1997 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в 
м. Києві, член Ради Директорів ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», 
перебував на посаді з 12.03.2014 року до 24.12.2015 року, частка, якою 
володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета акцій, яким 
володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою відкликання 
(звільнення) є рішення акціонера від 24.12.2015 року, непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. 

Посада залишається вакантною.
3. Відкликано (звільнено): Хаєцький Анатолій Володимирович, паспорт 

серії СН № 318958 виданий 22.10.1996 року Залізничним РУГУМВС Укра-
їни в м. Києві, член Ради Директорів ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН», перебував на посаді з 20.03.2012 року до 24.12.2015 року, 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 0%, розмір пакета 
акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента – 0 грн., підставою від-
кликання (звільнення) є рішення акціонера від 24.12.2015 року, непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Обрано: Марфут Ігор, паспорт C6XX4YZCX виданий 15.09.2009 року, 
орган, який видав паспорт – немає, член Ради Директорів ПрАТ «СЕНТРА-
ВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», обрано на термін 3 (три) роки до 24.12.2018 
року, протягом останніх п’яти років обіймав посади: установчий директор, 
член ради директорів; частка, якою володіє в статутному капіталі емітен-
та  – 0%, розмір пакета акцій, яким володіє в статутному капіталі емітента  – 
0 грн., підставою обрання є рішення акціонера від 24.12.2015  року, непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Генеральний директор  Атанасов Юрій Васильович.



№247, 28 грудня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

9

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
«АВIАЦIЙНА КОМПАНIЯ 
«ДНIПРОАВIА»

2. Код за ЄДРПОУ 01130549
3. Місцезнаходження 49042, м. Днiпропетровськ, Аеропорт 

цивiльної авiацiї
4. Міжміський код, телефон та факс (0562) 395349 (0562) 395743
5. Електронна поштова адреса vip@dniproavia.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.dniproavia.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
23.12.2015 р. на пiдставi наказу № 263/л про припинення трудового до-

говору згiдно п.1 ст.36 (за угодою сторiн) звiльнено з посади головного бух-
галтера Мирошнiкову Iрину Григорiвну, паспорт АЕ 362712, виданий 
16.09.1996 року Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй  обл.; не володiє часткою у статутному капiталi емiтента; 
перебувала на посадi головного бухгалтера з 01.07.2011 р.; непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

24.12.2015 р. на пiдставi наказу № 265/л на посаду головного бухгалтера, 
безстроково, призначено Савицьку Iрину Венiамiнiвну, паспорт АН 279025, ви-
даний 17.09.2004 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй  обл.; яка не володiє часткою у статутному капiталi емiтента; 
перебувала на посадах: головного бухгалтера ПАТ «Хлiб» з 22.10.2009р. по 
06.10.2011р. та з 11.10.2011р.- заступника головного бухгалтера ПАТ «АК 
«Днiпроавiа»; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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 Новiков Олег Борисович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.12.2015
(дата)

Єдиним учасником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ ФОНД «ДУБЛОН», ідентифікаційний код юридичної особи 38196911 
(надалі – Фонд), 23 грудня 2015 року було прийнято рішення (Рішення учасни-
ка № 6 від 23.12.2015 року) про ліквідацію Фонду до закінчення строку, встанов-
леного регламентом Фонду, у зв`язку з недоцільністю продовження здійснення 

Фондом діяльності зі спільного інвестування. Кредитори можуть звернутись до 
Ліквідаційної комісії Фонду з вимогою про погашення заборгованості протягом 
2 місяців з моменту публікації повідомлення про ліквідацію Фонду.

Адреса Ліквідаційної комісії Фонду: 01025, м. Київ, вул. Велика Жито-
мирська, буд. 6/11;

тел. (044) 206-45-77.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДУБЛОН»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "ТОРГО-
ВИЙ ДIМ "ЯРОСЛАВ"

2. Код за ЄДРПОУ 37047615
3. Місцезнаходження 04074, м. Київ, Автозаводська, буд. 2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 468-90-05 (044) 536-18-44

5. Електронна поштова адреса torgoviy_dim@yaroslav.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://yaroslav.ua/about/pao-torgovyj-
dom-yaroslav

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
23 грудня 2015 року на засiданнi Наглядової ради ПАТ «Торговий Дiм 

«Ярослав» було прийнято рiшення про обрання Головою Наглядової ради 
Товариства Дев’яткiної Ольги Володимирiвни (Протокол № 23/12/2015 вiд 
23.12.2015 року).

Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа Товариства не 
надала.

Посадова особа володiє часткою у розмiрi 29,5447 % вiд статутного 
капiталу ПАТ «Торговий Дiм «Ярослав» (850 штук акцiй).

Дев’яткiну О.В. обрано Головою Наглядової ради на 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Дев’яткiна  О.В. 

не має. 
Протягом останнiх п’яти рокiв Дев’яткiна О.В. займала посаду заступни-

ка директора з фiнансових питань ПП «Ярослав».
III. Підпис

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

Голова Правлiння Барсук Володимир Миколайович

Петренко Борис Іванович, повідомляє, про  намір придбати 18 477 500 
(вісімнадцять мільйонів чотириста сімдесят сім тисяч п’ятсот)   простих 
іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОСКІТО», 

код ЄДРПОУ 38980031.
На момент повідомлення, не є акціонером та не володію акціями ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МОСКІТО».

ПЕТРЕНКО БОРИС ІВАНОВИЧ

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

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

«Науково-виробниче підприємство «Радій» 
2. Код за ЄДРПОУ 14312430
3. Місцезнаходження 25009 м.Кіровоград Героїв Сталінграда, 29
4. Міжміський код, телефон та факс (0522)55-15-28 55-53-96
5. Електронна поштова адреса emitent@radiy.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.radiy.com
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 Змі-
на складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради (Протокол №76 від 24.12.2015р.) посадова 

особа Скляр Володимир Володимирович (згоди на розкриття паспортних 
даних не надав), який займав посаду Член Дирекції - директор технічний, 
звільнений 24.12.2015р. з займаної посади за власним бажанням відповід-
но поданої заяви. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 29.04.2011року.
Нікого не призначено на посаду замість звільненої особи.

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

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

2.
Генеральний директор О.А.Сіора

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 25.12.2015р.
(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАДІЙ»
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Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СК-АГРО»
2. Код за ЄДРПОУ: 33976979
3. Місцезнаходження: 42506, Сумська область, Липоводолинський ра-

йон, селище Калінінське
4. Міжміський код, телефон та факс: (05452)5-14-70
5. Електронна поштова адреса: e.vorona@agrotrade.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.agrotrade.ua
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

лу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III 
цього Положення: Відомості про прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіта-
лу

II. Текст повідомлення

№ 
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Вид цінних 
паперів, що 

розміщу-
ються

Кількість 
цінних 

паперів, що 
розміщу-

ються (шт.)

Сума цінних 
паперів, що 

розміщу-
ються (тис. 

грн.)

Частка від 
статутного 
капіталу (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6
1 23.12.2015 Облігація 

підприємства 
відсоткова

250000 250000 333333.33

23.12.2015 р. Загальними зборами учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СК-АГРО» (Протокол № 1 вiд 23.12.2015  р.) 
було прийнято рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що переви-
щує 25 вiдсоткiв статутного капiталу емiтента, а саме розмiщення облiгацiй 
серiї «С» iменихi; вiдсоткових; забезпечених порукою AGT CAPITAL 
MANAGEMENT LIMITED (АГТ КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД).

Iнформацiя про параметри випуску та порядок розмiщення облiгацiй: 
Вид, тип: Облiгацiї пiдприємств вiдсотковi забезпеченi порукою, 

серiї  «С»; 
Спосiб розмiщення: публiчний; Форма випуску: iменнi; Форма iснування 

облiгацiй: бездокументарна; Загальна номiнальна вартiсть випуску 
облiгацiй: 250 000 000,00 грн. (двiстi п’ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.); За-
гальна кiлькiсть облiгацiй: 250 000 (двiстi п’ятдесят тисяч ) штук, 
номiнальна вартiсть однiєї облiгацiї даної серiї: 1000,00 грн (одна тисяча 
грн. 00 коп.). 

Порядок розмiщення облiгацiй: Укладення договорiв з першими власни-
ками облiгацiй вiдбуватиметься через органiзатора торгiвлi ПУБЛIЧНЕ 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (код за 
ЄДРПОУ: 33718227) за мiсцезнаходженням бiржi: 01004, м. Київ, Київська 
область, вул. Льва Толстого, буд.9 А. 

Укладення договорiв з першими власниками облiгацiй здiйснюватиметься 
через Андеррайтера - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Iнвестицийний капiтал Україна» (iдентификацийний код: 35649564) згiдно 
з Правилами та Регламентом бiржi (органiзатору торгiвлi), через яку при-
йнято рiшення здiйснювати публiчне розмiщення облiгацiй, та вiдповiдно 
до вимог чинного законодавства України.

Дата початку укладення договорiв з першими власниками облiгацiй 
серiй «С» - 19 лютого 2016 року. Дата закiнчення укладення договорiв з 
першими власниками облiгацiй серiй «С» - 19 сiчня 2017 року.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв (крiм iнвестицiйних 
сертифiкатiв), на яку вони розмiщуються, загальної суми цiнних паперiв 
(крiм iнвестицiйних сертифiкатiв) емiтента, якi знаходяться в обiгу, до 
розмiру статутного капiталу емiтента на дату прийняття цього рiшення — 
333 333,33 %.

Права, якi отримують iнвестори в цiннi папери, що розмiщуються: 
- купувати та продавати облiгацiї на вторинному бiржовому та 

позабiржовому ринку цiнних паперiв з наступного дня пiсля реєстрацiї 
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку Звiту про ре-
зультати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску 
облiгацiй;

- право на отримання номiнальної вартостi облiгацiй при настаннi стро-
ку їх погашення;

- право на отримання вiдсоткового доходу у виглядi нарахованих 
вiдсоткiв на номiнальну вартiсть облiгацiй в кiнцi кожного вiдсоткового 
перiоду;

- право пред’являти облiгацiї Емiтенту до викупу на умовах визначених 
цим Рiшенням;

право набувати всiх прав за вiдповiдним Договором поруки; 
- право вимагати вiд Поручителя виконання всiх зобов’язань за Догово-

ром поруки; 
- право на здiйснення iнших операцiї з облiгацiями, що не суперечать 

чинному законодавству України.
Спосiб оплати цiнних паперiв: Розрахунки за облiгацiями на виконан-

ня договорiв з першими власниками здiйснюватимуться без дотримання 
принципу «поставка проти оплати». Запланована цiна продажу облiгацiй 
серiї «C» пiд час розмiщення складає 100% вiд номiнальної вартостi 
облiгацiй. Фактична цiна продажу облiгацiй визначається пiд час 
розмiщення в договорi купiвлi-продажу, але не може бути менше 
номiнальної вартостi – 1 000 (одна тисяча) гривень 00 копiйок. Оплата 
облiгацiй серiї «С» здiйснюється в нацiональнiй валютi України – 
гривнi.

Строк оплати облiгацiй: При первинному розмiщеннi облiгацiй серiї «C» 
їх оплата здiйснюється покупцями вiдповiдно до умов вiдповiдних договорiв 
купiвлi-продажу, укладених мiж Покупцями та Андеррайтером - ТОВАРИ-
СТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
КАПIТАЛ УКРАЇНА» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ - 35649564, лiцензiя 
НКЦПФР на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - 
дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: Андеррайтинг серiя АЕ № 263020 
вiд 11.04.2013 р., термiн дiї необмежений), який дiє вiд iменi та за доручен-
ням Емiтента, шляхом перерахування 100% вартостi облiгацiй серiї «С» на 
рахунок Емiтента, вiдкритий у нацiональнiй валютi України 
№ 26009010292963 в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ВТБ 
Банк» м. Київ (надалi - ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ), код банку 321767.Емiтент 
переказує облiгацiї серiї «С» на рахунок у цiнних паперах покупцю не 
пiзнiше одного робочого дня, наступного за днем надходження оплати 
100% вартостi облiгацiй серiї «С» вiд покупця на зазначений вище рахунок 
Емiтента.

Найменування i реквiзити банку та номера поточного рахунку, на який 
вноситиметься оплата за облiгацiї: Оплата за облiгацiї серiї «С» 
здiйснюється Покупцями шляхом перерахування коштiв (вартостi облiгацiй) 
на рахунок Емiтента вiдкритий у нацiональнiй валютi України 
№ 26009010292963 в ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВI «ВТБ 
Банк» м. Київ (надалi - ПАТ «ВТБ Банк» м.Київ), код банку 321767.

Мета розмiщення цiнних паперiв, а також напрями використання отри-
маних коштiв: Фiнансовi ресурси, залученi вiд продажу облiгацiй серії «С» 
в обсязi 250 000 000,00 (двiстi п’ятдесят мiльйонiв) гривень, будуть 
направленi на: 

- придбання засобiв захисту рослин, насiння, мiнеральних добрив - 
50 000 000 (пятдесят мiльйонiв) гривень;

- придбання паливно-мастильних матерiалiв - 30 000 000 (тридцять 
мiльйонiв);

- придбання батькiвських форм насiннєвого матерiалу - 10 000 000 (де-
сять мiльйонiв); 

- поповнення обiгових коштiв - 160 000 000 (сто шiстдесят мiльйонiв) 
гривень.

Прiзвища, iмена та по батьковi членiв уповноваженого органу, що при-
йняв рiшення про розмiщення цiнних паперiв; вiдомостi про кiлькiсть цiнних 
паперiв емiтента, якими вони володiють:

1. Вiд ТОВ «АГРОТРЕЙД КАПIТАЛ», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 
37403397, що володiє часткою, що дорiвнює 98,6667% cтатутного капiталу 
Товариства - директор Грiнченко Микола Анатолiйович, який дiє на пiдставi 
Статуту (цiнними паперами Емiтента не володiє).

2. Вiд ТОВ «НОВА КАПIТАЛ», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 
31438288, що володiє часткою, що дорiвнює 1,3333% cтатутного капiталу 
Товариства - директор Бабич Олександа Олексiйович, який дiє на пiдставi 
Статуту (цiнними паперами Емiтента не володiє).

Iнформацiя щодо можливостi конвертацiї цiнних паперiв - Емiтент є То-
вариством з обмеженою вiдповiдальнiстю, вiдповiдно конвертацiї облiгацiй 
у власнi акцiї Емiтента не передбачено.

Iнша суттєва iнформацiя: облiгацiї серiй «С» є забезпеченими порукою 
на загальну суму: 250 000 000,00 грн. (двiстi п’ятдесят мiльйонiв грн. 
00 коп.) згiдно з Договором поруки вiд 23.12.2015 р. без номеру, укладеним 
мiж ТОВ «СК-АГРО» та AGT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED (АГТ 
КЕПIТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД) Мiсцезнаходження: 1, Lampoussas 
Street, 1095, Nicosia, Republic of Cyprus (адреса українською мовою – 
вул. Лампоуссас, 1095, Нiкосiя, Республiка Кiпр); Мiсце та дата проведення 
державної реєстрацiї: Nicosia, Republic of Cyprus, 23 жовтня 2006 року 
(українською мовою – 23 Жовтня 2006 року, Нiкосiя, Республiка 
Кiпр);Iдентифiкацiйний код (реєстрацiйний номер): НЕ 186043. 

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

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

2. Директор  ______________  О.П. Нiколенко .
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
  24.12.2015р.
 М. П.  (дата) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕжЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СК-АГРО»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ: 33325237;
3. Місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.

94;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-75-38, (056) 375-75-38;
5. Електронна поштова адреса еміента: ergdevel@srs.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://energydev.prat.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий ін-
формаційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 13/11-15 від 11.11.2015 року), згідно
якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФОН-
ДОВИЙ МЕНЕДЖЕР "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПФМ - КАПІТАЛ"  (код ЄД-
РПОУ 34776033, код ЄДРІСІ 233962, місцезнаходження: 49000, м. Дніп-
ропетровськ, пр. Кірова, буд. 25)  зменьшився з 3 167 949 531 шт. акцій
(становив 90,5128 % статутного капіталу Товариства) до 1 404 649 531
шт. акцій (становить 40,1328 % статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФІРМА "ТЕРРАПРОМ"  (код ЄДРПОУ 38115062, місцезнаход-
ження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г) збільшився з 0
шт. акцій (становив 0,00 % статутного капіталу Товариства) до 1 763 300
000 шт. акцій (становить 50,38 % статутного капіталу Товариства).

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий ін-
формаційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 18/11-15 від 25.11.2015 року), згідно
якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФІРМА "ТЕРРАПРОМ"  (код ЄДРПОУ 38115062, місцезнаход-
ження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г) зменьшився з
1 763 300 000 шт. акцій (становив 50,38 % статутного капіталу Товарис-
тва) до 0 шт. акцій (становить 0,00 % статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "УНІВЕРСАЛ ФІНАНС"  (код ЄДРПОУ 38359241 , місцезнаход-
ження: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 34) збільшив-
ся з 0,00 шт. акцій (становив 0,00 % статутного капіталу Товариства) до
1 763 300 000 шт. акцій (становить 50,38 % статутного капіталу Товарис-
тва).

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

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

Директор ПрАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
Дощенко Ольга Василівна

"24" грудня  2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЛАТИ"
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ПЛАТИ";

2. Код за ЄДРПОУ: 33858130;
3. Місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.

94;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-75-38, (056) 375-75-

38;
5. Електронна поштова адреса еміента: platu@srs.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http:// platu.prat.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2.Текст повідомлення

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий ін-
формаційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 14/11-15 від 11.11.2015 року), згідно
якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФОН-
ДОВИЙ МЕНЕДЖЕР" ( ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПФМ-КАПІТАЛ") (код ЄДРПОУ
34776033, код ЄДРІСІ 233962, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Кірова, буд. 25) зменьшився з 10 000 000 акцій (становив
100,00% статутного капіталу Товариства) до 0,00 акцій (становить 0,00 %
статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФІРМА "ТЕРРАПРОМ"  (код ЄДРПОУ 38115062, місцезнаход-
ження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г) збільшився з 0
шт. акцій (становив 0,00 % статутного капіталу Товариства) до 10 000 000
шт. акцій (становить 100,00 % статутного капіталу Товариства).

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий ін-
формаційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 19/11-15 від 23.11.2015 року), згідно
якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФІРМА "ТЕРРАПРОМ"  (код ЄДРПОУ 38115062, місцезнаход-
ження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г) зменьшився з 10
000 000 шт. акцій (становив 100,00 % статутного капіталу Товариства) до
0 шт. акцій (становить 0,00 % статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "УНІВЕРСАЛ ФІНАНС"  (код ЄДРПОУ 38359241 , місцезнаходжен-
ня: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 34) збільшився з
0,00 шт. акцій (становив 0,00 % статутного капіталу Товариства) до 10 000
000 шт. акцій (становить 100,00 % статутного капіталу Товариства).

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

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

Директор ПрАТ "ПЛАТИ"
Шамаханов Костянтин Миколайович  

"24" грудня 2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАМІТ"

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

"СКАМІТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 36207711;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ,  провулок Скориківс-

ький, буд. 5, кім. 7;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-75-38, (056) 375-75-38;
5. Електронна поштова адреса емітента: skamit@srs.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://skamit.prat.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2.Текст повідомлення

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий інфор-
маційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 12/11-15 від 11.11.2015 року), згідно яко-
го відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше від-

сотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:
- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФОНДО-
ВИЙ МЕНЕДЖЕР "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПФМ - КАПІТАЛ"  (код ЄДРПОУ
34776033, код ЄДРІСІ 233962, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Кірова, буд. 25)  зменьшився з 23 182 970 шт. акцій (становив
79,9413 % статутного капіталу Товариства) до 682 970 шт. акцій (становить
2,355 % статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПРОМТЕХСЕРВІС" (код ЄД-
РПОУ 31655422, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Геро-
їв Сталінграда, буд. 137-Д) збільшився з 0 шт. акцій (становив 0,00 % ста-
тутного капіталу Товариства) до 22 500 000 шт. акцій (становить 77,5862 %
статутного капіталу Товариства).

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

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

Директор ПрАТ "СКАМІТ" Растяпін Олексій Вікторович 24.12.15 р.
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НКЦПФР розглянула 4 справи по 
маніпулюванню цінами на фондовій  

біржі «КМФБ»
23 грудня 2015 року уповноваженими особами 

НКЦПФР (Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку) колегіально в рамках системної протидії 
маніпулюванню цінами на фондовому ринку розглянуто 
4 справи по підозрам щодо вчинення такого правопору-
шення на фондовій біржі ПАТ «КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА 
ФОНДОВА БІРЖА».

На підставі результатів розслідування Комісії вста-
новлений факт маніпулювання цінами акцій трьох 
емітентів ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС», ПАТ «ДОМІНАНТА-
КОЛЕКТ», ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ 
СЕРВІС» з боку професійного учасника ринку - торгов-
ця цінними паперами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЕКСПЕРТ».

Протягом другого півріччя 2014 року в останні дні кож-
ного місяця ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» 
укладала з іншим торговцем цінними паперами угоди з 
акціями ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС», в результаті яких сфор-
мувався біржовий курс акцій в розмірі 6 грн. Капіталізація 
емітента в результаті вчинених торговцями угод станови-
ла 1,9 млрд грн. Інші учасники ринку не подавали заявок 
на зазначені акції.

Аналогічна ситуація відбувалася щодо акцій 
ПАТ «БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС». 
В результаті дій двох торговців цінними паперами, в тому 
числі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ», фор-
мувався завжди один і той самий біржовий курс акцій в 
розмірі 15 000 грн при номінальній вартості в 1000 грн за 
акцію. Капіталізація емітента в результаті зросла до 
3,75 млрд грн, хоча реальних змін у фінансово-
господарських показниках емітента та у структурі його 
власників не відбувалося.

Щодо акцій ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ» дії торговця 
призвели до встановлення ціни на них в розмірі 5 грн за 
акцію та зростання капіталізації до 2,56 млрд грн.

Всі вищезазначені операції з акціями давали уявлення 
щодо ціни цих цінних паперів, не відповідаючи фінансово-
господарським показникам емітента.

Додамо, що обіг акцій трьох емітентів — ПАТ «ІМПУЛЬС 
ПЛЮС», ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ», ПАТ «БЮРО КРЕ-
ДИТНИХ ІСТОРІЙ «КРЕДИТ СЕРВІС» — був зупинений 
рішеннями регулятора на всіх фондових біржах. Відносно 
двох з цих емітентів, а саме: ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» та 
ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ», 12 червня 2015 року 
Комісією було прийнято рішення про встановлення ознак 
фіктивності цих емітентів, а їх акції включено до Списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності.

По кожному зі встановлених фактів маніпулювання 
цінами з боку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ» 
застосована фінансова санкція у вигляді штрафу в 
розмірі 200 000 грн. Загалом по цим трьом справам 
розмір штрафів становить 600 000 грн.

Ще одна розглянута уповноваженими особами Комісії 
справа стосувалася правопорушення у вигляді 
маніпулювання цінами акцій інвестиційного фонду. Зо-
крема, регулятор встановив факт маніпулювання з боку 
професійного учасника ринку – торговця цінними папе-
рами ТОВ «РІКУС» акціями інвестфонду ПАТ «ЗАКРИ-
ТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КІФ 
«КОРПОРАЦІЯ» на фондовій біржі ПАТ «КИЇВСЬКА 
МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА».

В результаті системних дій двох торговців цінними па-
перами, зокрема ТОВ «РІКУС», в період з квітня по ли-
пень 2015 року біржовий курс на цінні папери ПАТ «ЗА-
КРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КІФ 
«КОРПОРАЦІЯ» необґрунтовано сформувався у розмірі 
5000 грн, а капіталізація Фонду зросла до 1 млрд. грн. 
Угоди з акціями Фонду в цей період здійснювалися між 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ"
1. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ";

2. Код за ЄДРПОУ: 33325237;
3. Місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.

94;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-75-38, (056) 375-75-38;
5. Електронна поштова адреса еміента: ergdevel@srs.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://energydev.prat.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2. Текст повідомлення

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий ін-
формаційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 13/11-15 від 11.11.2015 року), згідно
якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФОН-
ДОВИЙ МЕНЕДЖЕР "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПФМ - КАПІТАЛ"  (код ЄД-
РПОУ 34776033, код ЄДРІСІ 233962, місцезнаходження: 49000, м. Дніп-
ропетровськ, пр. Кірова, буд. 25)  зменьшився з 3 167 949 531 шт. акцій
(становив 90,5128 % статутного капіталу Товариства) до 1 404 649 531
шт. акцій (становить 40,1328 % статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФІРМА "ТЕРРАПРОМ"  (код ЄДРПОУ 38115062, місцезнаход-
ження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г) збільшився з 0
шт. акцій (становив 0,00 % статутного капіталу Товариства) до 1 763 300
000 шт. акцій (становить 50,38 % статутного капіталу Товариства).

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий ін-
формаційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 18/11-15 від 25.11.2015 року), згідно
якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФІРМА "ТЕРРАПРОМ"  (код ЄДРПОУ 38115062, місцезнаход-
ження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г) зменьшився з
1 763 300 000 шт. акцій (становив 50,38 % статутного капіталу Товарис-
тва) до 0 шт. акцій (становить 0,00 % статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "УНІВЕРСАЛ ФІНАНС"  (код ЄДРПОУ 38359241 , місцезнаход-
ження: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 34) збільшив-
ся з 0,00 шт. акцій (становив 0,00 % статутного капіталу Товариства) до
1 763 300 000 шт. акцій (становить 50,38 % статутного капіталу Товарис-
тва).

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

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

Директор ПрАТ "ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 
Дощенко Ольга Василівна

"24" грудня  2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ПЛАТИ"
1.Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ПЛАТИ";

2. Код за ЄДРПОУ: 33858130;
3. Місцезнаходження: 49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, буд.

94;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-75-38, (056) 375-75-

38;
5. Електронна поштова адреса еміента: platu@srs.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http:// platu.prat.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2.Текст повідомлення

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий ін-
формаційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 14/11-15 від 11.11.2015 року), згідно
якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФОН-
ДОВИЙ МЕНЕДЖЕР" ( ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУР-
НИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПФМ-КАПІТАЛ") (код ЄДРПОУ
34776033, код ЄДРІСІ 233962, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Кірова, буд. 25) зменьшився з 10 000 000 акцій (становив
100,00% статутного капіталу Товариства) до 0,00 акцій (становить 0,00 %
статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФІРМА "ТЕРРАПРОМ"  (код ЄДРПОУ 38115062, місцезнаход-
ження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г) збільшився з 0
шт. акцій (становив 0,00 % статутного капіталу Товариства) до 10 000 000
шт. акцій (становить 100,00 % статутного капіталу Товариства).

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий ін-
формаційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 19/11-15 від 23.11.2015 року), згідно
якого відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і біль-
ше відсотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "ФІРМА "ТЕРРАПРОМ"  (код ЄДРПОУ 38115062, місцезнаход-
ження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, буд. 82-Г) зменьшився з 10
000 000 шт. акцій (становив 100,00 % статутного капіталу Товариства) до
0 шт. акцій (становить 0,00 % статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ "УНІВЕРСАЛ ФІНАНС"  (код ЄДРПОУ 38359241 , місцезнаходжен-
ня: 49055, м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, буд. 34) збільшився з
0,00 шт. акцій (становив 0,00 % статутного капіталу Товариства) до 10 000
000 шт. акцій (становить 100,00 % статутного капіталу Товариства).

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

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

Директор ПрАТ "ПЛАТИ"
Шамаханов Костянтин Миколайович  

"24" грудня 2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СКАМІТ"

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

"СКАМІТ"
2. Код за ЄДРПОУ: 36207711;
3. Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ,  провулок Скориківс-

ький, буд. 5, кім. 7;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 375-75-38, (056) 375-75-38;
5. Електронна поштова адреса емітента: skamit@srs.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://skamit.prat.dp.ua/;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
2.Текст повідомлення

Повідомляємо, що "24" грудня 2015 року наручно був отриманий інфор-
маційний лист від депозитарної установи 

ТОВ "АКТИВ-ТРЕЙД" (вих. № 12/11-15 від 11.11.2015 року), згідно яко-
го відбулися наступні зміни власників акцій, яким належать 10 і більше від-

сотків голосуючих акцій Товариства, у зв'язку з чим:
- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-

НІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ПРОФЕСІЙНИЙ ФОНДО-
ВИЙ МЕНЕДЖЕР "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПФМ - КАПІТАЛ"  (код ЄДРПОУ
34776033, код ЄДРІСІ 233962, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, пр. Кірова, буд. 25)  зменьшився з 23 182 970 шт. акцій (становив
79,9413 % статутного капіталу Товариства) до 682 970 шт. акцій (становить
2,355 % статутного капіталу Товариства).

- розмір пакету акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ПРОМТЕХСЕРВІС" (код ЄД-
РПОУ 31655422, місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Геро-
їв Сталінграда, буд. 137-Д) збільшився з 0 шт. акцій (становив 0,00 % ста-
тутного капіталу Товариства) до 22 500 000 шт. акцій (становить 77,5862 %
статутного капіталу Товариства).

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

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

Директор ПрАТ "СКАМІТ" Растяпін Олексій Вікторович 24.12.15 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВА РИСТВО "СТОМАТОЛОГIЧ-
НА ПОЛIКЛIНIКА ПЕЧЕРСЬКО-
ГО РАЙОНУ М.КИЄВА"

2. Код за ЄДРПОУ 31838788
3. Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Немировича-

Данченко,14/13
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044-285-02-33, факс: немає

5. Електронна поштова адреса irina-bazelchuk@rambler.ru
6. Адреса сторінки в мережі Ін-
тернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для роз-
криття інформації

www.zub.pat.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
24 грудня 2015 року на засiданнi Наглядової Ради ПрАТ «СТОМАТОЛОГIЧНА 

ПОЛIКЛIНIКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА» було прийнято рiшення по 
наступному питанню порядку денного: 1. Про припинення повноважень Ди-
ректора Товариства. За результатами розгляду питання порядку денного було 
прийнято наступне рiшення: Припинити повноваження Директора Товариства 
Базельчук Iрини Валерiївни. Пiдставою прийняття такого рiшення є закiнчення 
строку повноважень Директора Товариства. Обгрунтування змiн у персональ-
ному складi посадових осiб: Змiна персонального складу посадових осiб 
пов'язана з закiнченням термiну повноважень Директора Товариства.Строк 

протягом якого особа перебувала на посадi Директора Товариства становить 
5 рокiв. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi 
судимостi за корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Посадова особа володiє 
акцiями емiтента в розмiрi 94.3851% статутного капiталу Товариства.

24 грудня 2015 року на засiданнi Наглядової Ради ПрАТ «СТОМАТОЛОГIЧНА 
ПОЛIКЛIНIКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА» було прийнято рiшення по 
наступному питанню порядку денного: 2. Про обрання Директора Товариства. 
За результатами розгляду питання порядку денного було прийнято наступне 
рiшення: Обрати Директора Товариства Базельчук Iрину Валерiївну. Пiдставою 
прийняття такого рiшення є закiнчення строку повноважень Директора 
Товариства та необхiднiстю обрання виконавчого органу Товариства.

Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: Змiна персо-
нального складу посадових осiб пов'язана з закiнченням термiну повноважень 
Директора Товариства та необхiднiстю обрання виконавчого органу Товари-
ства. Строк на який призначено Директора Товариства становить 5 рокiв. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: Директор ПрАТ 
«СТОМАТОЛОГIЧНА ПОЛIКЛIНIКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА». Осо-
ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Непогашенi судимостi за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутнi. Посадова особа володiє акцiями 
емiтента в розмiрi 94.3851% статутного капiталу Товариства.

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

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

2. Директор Базельчук Iрина Валерiївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 24.12.2015
(дата)

НОВИНИ
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двома торговцями неодноразово протягом торговельно-
го дня, та майже одночасно (з незначною різницею в 
часі) і за однаковою ціною. При цьому за результатом 
торгів власник цінних паперів (у цьому випадку 
ТОВ  «РІКУС») не змінювався. Такі обставини укладання 
угод свідчать про відсутність очевидного економічного 
сенсу для учасників торгів в цих угодах.

За фактом маніпулювання цінами акцій інвестиційного 
фонду до торговця цінними паперами ТОВ «РІКУС» за-
стосована фінансова санкція у вигляді штрафу в розмірі 
200 000 грн.

Довідкова інформація
Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, за 

маніпулювання цінами на фондовому ринку може бути 
накладена штрафна санкція у розмірі від 170 000 грн до 
850 000 грн.

Станом на 23 грудня 2015 року, за фактами 
маніпулювання цінами Комісією було порушено загалом 
106 справ. Раніше у поточному році відбувся розгляд 
5 справ щодо такого виду правопорушення. За результа-
тами розгляду перших трьох справ застосовані фінансові 
санкції у вигляді штрафів розміром по 170 000 гривень, 
які на сьогодні сплачені. За підсумками останнього роз-
гляду двох справ застосовані фінансові санкції у вигляді 
штрафу в розмірі по 350 000 грн.

Комісія продовжує розгляд відкритих справ з 
маніпулювання цінами на фондовому ринку.

Рада приняла госбюджет-2016 с согласо-
ванным с МВФ дефицитом 3,7% ВВП

Верховная Рада ночью в пятницу 263 голосами при-
няла закон о государственном бюджете на 2016 год, 
доходы которого превышают доходы госбюджета-2015 
на 15,1%, или 88,1 млрд грн, и составляют 595,1 млрд 
грн.

«Дефицит предусмотрен на уровне 3,7% ВВП в преде-
лах маяка Международного валютного фонда (МВФ) 
против 4,1% ВВП в 2015 году», – отметила министр фи-
нансов Наталия Яресько, представляя закон.

Согласно поданному тексту, предельный размер де-
фицит определен в 83,69 млрд грн, что на 10,2% превы-
шает показатель госбюджета-2015, хотя по итогам деся-
ти месяцев госбюджет-2015 был сведен с профицитом 
2,77 млрд грн.

По словам министра, расходы и предоставление кре-
дитов увеличены в сравнении с госбюджетом-2015 на 
14,5%, или 86,7 млрд грн, – до 684,5 млрд грн, в том чис-
ле расходы определены в сумме 667,73 млрд грн.

В соответствии с документом, доходы общего фонда 
составляют 562,73 млрд грн, расходы – 633,51 млрд 
грн.

Минфин напоминает, что госбюджет принят на базе 
прогноза роста ВВП 2%, его номинального значения 
2262 млрд грн и среднегодового курса гривни 
24,1 грн/$1.

Документ предусматривает, что предельный размер 
прямого госдолга на конец 2016 года составит 1501,48 
млрд грн, гарантированного – 444,78 млрд грн, тогда как 
госбюджет текущего года содержит только потолок пря-
мого госдолга – 1393,95 млрд грн, а к концу сентября 
суммарный госдолг составлял 1,52 трлн грн.

Минфин уточнил, что по отношению к ВВП потолок 
долга установлен в 86% ВВП.

Н.Яресько уточнила, что госбюджет-2016 предусма-
тривает повышение минимальной зарплаты и прожиточ-
ного минимума в два этапа – с 1 мая на 5% и с 1 декабря 
на 7%, а в общей сложности – на 12,5%, что соответству-
ет прогнозному уровню инфляции.

В частности, намечено повысить прожиточный мини-
мум с нынешних 1330 грн в месяц до 1399 грн с 1 мая и 
1469 грн с 1 декабря, а минимальную зарплату с 1378 грн 
в месяц до 1450 грн с 1 мая и 1550 грн с 1 декабря.

Глава Минфина подчеркнула, что на оборону и безо-
пасность в следующем году из госбюджета выделяется 
113,6 млрд грн, или 5% ВВП, как того требовал Совет 
национальной безопасности и обороны (СНБО).

Госбюджет допускает увеличение госгарантий в сле-
дующем году до 28,2 млрд грн с 25 млрд грн в бюджете 
текущего года и направления привлекаемых за счет них 
кредитов на финансирование инвестпроектов, повыше-
ния обороноспособности страны и Государственного 
ипотечного учреждения.

В документе также содержится разрешение Кабмину 
доформировать в 2016 году стабилизационный энергети-
ческий фонд на сумму до $700 млн за счет госгарантий, в 
том числе для закупки «Нафтогазом Украины» газа в Ев-
ропе, тогда как госбюджет-2015 впервые разрешил пра-
вительство создать такой фонд в размере $1 млрд.

Поступления от Нацбанка в следующем году, как уста-
новлено, сократятся до 38 мрд грн с 60,5 мрд грн в этом, 
однако финансирование Фонда гарантирования вкладов 
физлиц через выпуск гособлигаций сократится с 20 млрд 
грн до 16 млрд грн. В законе также содержится норма о 
проведении, в случае согласия Нацбанка, реструктури-
зацию его портфеля гособлигаций, однако конкретные 
ее параметры не оговорены. Подобная статья в 
госбюджете-2015, предусматривавшая обмен ОВГЗ в 
собственности НБУ на новые госбумаги сроком до 20 лет 
и доходностью до 5%, не сработала.

В госбюджете-2016 сохраняется и возможность дока-
питализации путем выпуска гособлигаций банков и 
НАК «Нафтогаз Украины», однако без указания конкрет-
ных сумм (в госбюджете-2015 соответственно 36,5 мрд 
грн и 29,7 мрд грн).

Есть в документе и право Минфина на продолжение 
операций по обмену внешних гособязательств, однако 
речь идет о завершении долговой операции 2015 года.

Помимо того, Киеву разрешено в очередной раз прод-
лить более чем на год срок погашения осуществленных 
в 2012 году заимствований для погашения задолженно-
сти по вексельным расчетам по возмещению разницы в 
тарифах на тепловую энергию.

Документом для сбалансированности предполагает-
ся, как и в предыдущие годы, приостановить статьи ряда 
законов о льготах и утвердить Кабмином особый поря-
док проведения индексации денежных доходов населе-
ния в пределах финансовых ресурсов бюджетов всех 
уровней и Фонда соцстраха.

Помимо того, в проект госбюджета-2016 перекочева-
ло из госбюджета-2015 разрешение Кабмину реструкту-
ризировать фактическую задолженность в 7,54 млрд грн 
на 1 января 2016 года по решениям судов.
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При прохождении проекта госбюджета через бюджет-
ный комитет дополнительно были увеличены расходы 
на МИД – на 125 млн грн за счет сокращения расходов 
на Минобороны на 100 млн грн и отказа от всеукраинско-
го фестиваля патриотической песни «Будь свободным» 
за 25 млн грн, Минкультуры – на 40 млн грн, а также вы-
делены 200 млн грн на закупку маммографов и УЗИ-
оборудования.

Кабмин при доработке бюджета выделил 
средства на автодороги, угольщиков, 

приватизацию и фондовый рынок
Правительство Украины в ходе доработки проекта 

госбюджета-2016 уменьшило отчисления в Пенсионный 
фонд (ПФ) на 27,4 млрд грн – до 144,9 млрд грн, что по-
зволило ему увеличить расходы на оборону на 10 млрд 
грн и добавить финансирование еще целого ряда статей.

Кабмин отмечает, что отчисления в ПФ сокращены 
благодаря повышению ставки ЕСВ с первоначально 
предложенных 20% до 22%, а также отказу от расшире-
ния применения социальной льготы.

С целью выплаты заработной платы работникам угле-
добывающих предприятий, которая была начислена, но 
не выплачена в 2015 году, в доработанном документе 
выделено 500 млн грн.

Увеличены также расходы на 9,1 млрд грн на функци-
онирование торговых представительств за рубежом и на 
195 млн грн – на функционирование зарубежных дипло-
матических учреждений и расширения сети собственно-
сти Украины для их нужд.

Помимо того, правительство выделило дополнитель-
но Верховной Раде 296 млн грн, в том числе на оплату 
труда депутатов и их консультантов, систему «Рада-4», 
создание беспроводной сети Wi-Fi, завершение рекон-
струкции и проведение капремонтов админзданий, опла-
ту коммунальных услуг и энергоносителей, приобрете-
ние ГСМ.

Значительно увеличена статья расходов на развитие 
сети и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования – на 3,25 млрд грн за счет повышения на 13,2% 
ставок акцизного налога на нефтепродукты.

Кабмин также добавил 50 млн грн на руководство и 
управление в сфере фискальной политики, 7,54 млн грн – 
на внедрение системы развития информационных техно-
логий на фондовом рынке, в том числе, приобретение ли-
цензионного программного обеспечения и построение 
комплексной системы защиты информации.

Помимо того, правительство утвердило 20 млн грн на 
мероприятия, связанные с проведением приватизации 
госимущества.

В доработанном варианте госбюджета-2016 прави-
тельство также отказалось от идеи лишить статуса глав-
ных распорядителей бюджетных средств Национальную 
академию наук Украины и пять других Национальных 
академий: педагогических, медицинских, правовых и 
аграрных наук, а также искусств.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
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За мов лен ня № 15242
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
25.12.2015 р. 


