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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення 
та новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

У зв’язку з технічною помилкою у публікації розпоря-
дження ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» 
(код за ЄДРПОУ: 05471081), № 218 (2222) від 17.11.2015 року, 
оприлюднюється вірний текст розпорядження:

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ПАТ «Енергетична 
компанія «Севастопольенерго», код за ЄДРПОУ 
05471081, 08132, Київська область, Києво-Святошинський 
район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 8 – Є на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії А у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій пат «енергетична компанія «Севастопольенерго» 
серії А. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПАТ «Енергетична компанія «Севастопольенерго» се-

рії А від 28.11.2005 року №376/2/05, видане 17.06.2011 року 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 200-Кф-С-о від 
16 листопада 2015 року. 

*   *   *
Уповноважена особа реєструвального органу, дирек-

тор департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку Папаіка Алла Вікторівна, на підставі 
підпункту 4 пункту 4 глави 5 розділу ІІІ Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за №171/24948, із змінами та доповненнями, 
та відповідно до документів, наданих ТДВ «Концерн 
«Весна», код за ЄДРПОУ: 14309215, місцезнаходження: 
49038, м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 68, на зу-
пинення обігу облігацій у зв`язку з анулюванням вику-
плених облігацій, зупинено обіг облігацій серії «А» 
тдв  «Концерн «весна» (свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій від 16.08.2006 року №520/2/06, видане 
26.07.2013 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку) – розпорядження № 71-Кф-Зо від 
16 листопада 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
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ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі підпункту 4 пункту 1 
глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№ 171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих Промислово-технічною компанією ТОВ «АГРО-
МАТ» (03115, м. Київ, проспект Перемоги, 89а, код за 
ЄДРПОУ: 21509937) на зупинення обігу облігацій у зв`язку 
з анулюванням викуплених облігацій серії F, зупинено 
обіг облігацій серії F промислово-технічної компанії 
тов «аГромат» (свідоцтво про реєстрацію випуску об-
лігацій від 06.02.2014 року №22/2/2014, видане 
25.04.2014 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку) – розпорядження № 72-Кф-Зо-о 
від 17 листопада 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 року № 1843, на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013  року 
за № 822/23354, із змінами та доповненнями, відповідно 
до документів, наданих головою ліквідаційної комісії 
прат «транселектромонтаж», код за ЄДРПОУ: 
01417475, місцезнаходження: 02099, м. Київ, вул. Зро-
шувальна, 17, на зупинення обігу акцій у зв`язку з лікві-
дацією, зупинено обіг акцій ПрАТ «Транселектромон-
таж»  — розпорядження № 134-Кф-З від 12 листопада 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№ 2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 
«Південна залізниця», код за ЄДРПОУ: 01072609, міс-
цезнаходження: 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, 
буд. 7, на реєстрацію звіту про результати розміщення 
облігацій серії «Н», скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій серії «Н» державного підприємства «південна 
залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій Державного підприємства «Південна заліз-
ниця» від 29.10.2014 №170/2/2014-Т, видане Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 201-Кф-Ст-о від 
16  листопада 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 
«Південна залізниця», код за ЄДРПОУ: 01072609, міс-
цезнаходження: 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, 
буд. 7, на реєстрацію звіту про результати розміщення 
облігацій серії «І», скасовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії «І» державного підприємства «південна за-
лізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій Державного підприємства «Південна залізни-
ця» від 29.10.2014 №171/2/2014-Т, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 202-Кф-Ст-о від 16 листопада 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій 
міжнародних фінансових організацій та їх обігу, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 27 грудня 2013 року №2998, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014  року за №171/24948 (зі змінами), та відповідно до 
документів, наданих Державним підприємством «Півден-
на залізниця», код за ЄДРПОУ: 01072609, місцезнахо-
дження: 61052, м.Харків, вул.Червоноармійська, буд. 7, на 
реєстрацію звіту про результати розміщення облігацій се-
рії «J», скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «J» 
державного підприємства «південна залізниця». Тим-
часове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Дер-
жавного підприємства «Південна залізниця» від 29.10.2014 
№172/2/2014-Т, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 203-Кф-Ст-о від 16 листопада 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 
«Південна залізниця», код за ЄДРПОУ: 01072609, міс-
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цезнаходження: 61052, м.Харків, вул.Червоноармій-
ська, буд. 7, на реєстрацію звіту про результати розмі-
щення облігацій серії «L», скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії «L» державного підприємства «півден-
на залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій Державного підприємства «Південна за-
лізниця» від 29.10.2014 № 174/2/2014-Т, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 204-Кф-Ст-о 
від 16  листопада 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 
«Південна залізниця», код за ЄДРПОУ: 01072609, міс-
цезнаходження: 61052, м.Харків, вул.Червоноармій-
ська, буд. 7, на реєстрацію звіту про результати розмі-
щення облігацій серії «M», скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії «M» державного підприємства «пів-
денна залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій Державного підприємства «Південна 
залізниця» від 29.10.2014 №175/2/2014-Т, видане Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 205-Кф-Ст-о від 
16  листопада 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 
«Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, 61012, 
м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, на реєстра-
цію звіту про результати розміщення облігацій серії «L», 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «L» дер-
жавного підприємства «одеська залізниця». Тимча-
сове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Дер-
жавного підприємства «Одеська залізниця» від 
29.10.2014 №161/2/2014-Т, видане Національною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 206-Кф-Ст-о від 16 листопада 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-

ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 
2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 
січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відповід-
но до документів, наданих Державним підприємством 
«Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, 61012, 
м.Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, на реєстра-
цію звіту про результати розміщення облігацій серії «М», 
скасовано реєстрацію випуску облігацій серії «М» дер-
жавного підприємства «одеська залізниця». Тимча-
сове свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій Дер-
жавного підприємства «Одеська залізниця» від 29.10.2014 
№162/2/2014-Т, видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 207-Кф-Ст-о від 16 листопада 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 
«Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, місцез-
находження: 61012, м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 
буд. 19, на реєстрацію звіту про результати розміщення 
облігацій серії «N», скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій серії «N» державного підприємства «одеська 
залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій Державного підприємства «Одеська залізни-
ця» від 29.10.2014 №163/2/2014-Т, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 208-Кф-Ст-о від 16 листопада 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 
«Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, місцез-
находження: 61012, м.Одеса, вул.Пантелеймонів-
ська, буд. 19, на реєстрацію звіту про результати розмі-
щення облігацій серії «О», скасовано реєстрацію випуску 
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облігацій серії «О» державного підприємства «одесь-
ка залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій Державного підприємства «Одеська за-
лізниця» від 29.10.2014 №164/2/2014-Т, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 209-Кф-Ст-о 
від 16 листопада 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 
«Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, місцез-
находження: 61012, м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 
буд. 19, на реєстрацію звіту про результати розміщення 
облігацій серії «Q», касовано реєстрацію випуску обліга-
цій серії «Q» державного підприємства «одеська за-
лізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій Державного підприємства «Одеська залізниця» 
від 29.10.2014 №166/2/2014-Т, видане Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 210-Кф-Ст-о від 16 листопада 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 1 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, наданих Державним підприємством 

«Одеська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01071315, місцез-
находження: 61012, м.Одеса, вул.Пантелеймонівська, 
буд. 19, на реєстрацію звіту про результати розміщення 
облігацій серії «R», скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій серії «R» державного підприємства «одеська 
залізниця». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій Державного підприємства «Одеська залізни-
ця» від 29.10.2014 №167/2/2014-Т, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 211-Кф-Ст-о від 16 листопада 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015р № 1843 та на підставі п. 8 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354, відповідно до повідомлення державного 
реєстратора щодо проведення спрощеної процедури 
державної реєстрації припинення юридичної особи шля-
хом її ліквідації № 21/09/15-с від 20.10.2015, що отрима-
но від державного реєстратора юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців Реєстраційної служби Запорізького 
міського управління юстиції, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ват «СтоІК – лІЗинГ» (код за ЄДРПОУ: 
32862151). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ  «СТОІК – ЛІЗИНГ» (код за ЄДРПОУ: 32862151) від 
13.05.2004 року №21/05/1/04, видане Донецьким терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  186-Кф-С-а від 16 листопада 2015 року.

17.11.2015 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua

при використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 35089957; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-10-16; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarminvest.com; 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 13.11.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
(надалi за текстом - Товариство),  яке відбулось 13.11.2015 року (Прото-
кол б/н вiд 13.11.2015 р.) припинено повноваження - звільнено (за влас-
ним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена Наглядової Ра-
ди Товариства  Романюка Олексія Івановича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала
на посадi (років): один рік. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Замість звільненої особи (повноваження якої припине-
но)  нікого не призначено (не обрано).

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

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

2. Найменування посади - 
Голова правління ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Сорока Олег Михайлович 
16.11.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАГІСТРАЛЬ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "МАГІСТРАЛЬ"

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05645322
1.3. Місцезнаходження: Україна, 85612, Донецька обл., Мар'їнський

район, м. Курахове, Промислова зона, 115
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 783-26-88
1.5. Електронна поштова адреса: magistralplus@ukr.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: magistrall.at.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI

або інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬ" повідомляє

про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
Засіданням Наглядової ради, яке відбулося 16 листопада 2015 року

(Протокол №14 від 16.11.2015 року), в зв'язку з необхідністю подовження
терміну повноважень директора: 

- переобрано на ту саму посаду директора Іванова Вячеслава Георгій-
овича; посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
володіє 292190 акціями, що складає 45,3233 % статутного капіталу емітен-
та; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: дирек-
тор ПРАТ "МАГІСТРАЛЬ"; посадову особу призначено строком на 5 (п'ять)
років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Іванов В. Г.  
16 листопада 2015 р.

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«КиївСьКий Завод еКСпериментальних 

КонСтруКцІй»
повІдомлення

про виниКнення оСобливої ІнформацІї про емІтента
1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-
ство «Київський завод експе-
риментальних конструкцій»

1.2.Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00109339
1.4.Місцезнаходження емітента м. Київ, Алма–Атинська, 8. 
1.5.Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(044) 566-97-41

1.6.Електронна поштова адреса емітента kzek@ukr.net 
1.7.Дата вчинення події 27 листопада 2014 р.
1.8.Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб Емітента

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

kzek.kiev.ua 

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента:
Наглядовою радою ПАТ «Київський завод експериментальних конструк-

цій» 27 листопада 2014 р. прийняте рішення про переобрання Москаленка 
Олексія Сергійовича на посаду Директора Товариства терміном на 1 (один) 
рік. Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Підстава такого 
рішення: необхідність переобрання особи на посаду Директора Товари-
ства, у зв’язку із закінченням терміну повноважень на посаді Директора 
Товариства. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб: 
прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про переобрання особи 
на посаду Директора Товариства. Інші посади, які особа обіймала протягом 
останніх 5 (п’яти) років: Директор ПАТ «Київський завод експерименталь-
них конструкцій». Особа володіє 0 шт. простих іменних акцій, що складає 
0 % від статутного капіталу Емітента. Особа непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини не має.

директор пат «Київський завод експериментальних конструкцій» 
москаленко о. С.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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приватне аКцiонерне товариСтво 
З iноЗемними iнвеСтицiями 

«Страхова Компанiя «К’Ю бi i уКраїна»
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
з iноземними iнвестицiями «Стра-
хова Компанiя «К’Ю БI I Україна»

2. Код за ЄДРПОУ 25395057
3. Місцезнаходження 04070, м.Київ, вулиця Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 537-53-90 (044) 537-53-99
5. Електронна поштова адреса E004@upr.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.qbeeurope.com/ukraine/

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

ii. текст повідомлення
На пiдставi iнформацiї отриманої емiтентом 16.11.2015 року вiд 

акцiонерiв, якi володiють 100% статутного капiталу Товариства, стало 
вiдомо про змiну власника(iв) акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй емiтента, а саме:

- пакет акцiй акцiонера — фiзичної особи став менше 10 вiдсоткiв голо-
суючих акцiй емiтента з 40,0083 % (4801 простих iменних акцiй) до 0,00% 
(0 простих iменних акцiй) статутного капiталу емiтента;

На пiдставi iнформацiї отриманої емiтентом 16.11.2015 року вiд 
акцiонерiв, якi володiють 100% статутного капiталу Товариства, стало 
вiдомо про змiну власника(iв) акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй емiтента, а саме:

- пакет акцiй акцiонера — юридичної особи компанiї К’Ю БI I Менеджмент 
(Iрландiя) Лiмiтед (QBE Management (Ireland) Limited), зареєстрована в 
Iрландськiй Республiцi, номер Компанiї 052798, що має зареєстрований офiс 
за адресою: Дублiн 2, Iрлсфорт Терас, Сент Стефен’с Грiн Хаус, став менше 
10 вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента з 49,00% (5880 простих iменних акцiй) 
до 0,00% (0 простих iменних акцiй) статутного капiталу емiтента;

На пiдставi iнформацiї отриманої емiтентом 16.11.2015 року вiд 
акцiонерiв, якi володiють 100% статутного капiталу Товариства, стало 
вiдомо про змiну власника(iв) акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй емiтента, а саме:

- пакет акцiй акцiонера — юридичної особи COLONNADE FINANCE 
S.A.R.L, зареєстрована вiдповiдно до законодавства Великого Герцогства 
Люксембург, номер Компанiї B 181305, що має зареєстрований офiс за 
адресою: 20, рю Ежен Рюппер, L-2453 Люксембург [20, rue Eugene 
Ruppert, L-2453 Luxembourg] збiльшився та становить бiльше 10 вiдсоткiв 
голосуючих акцiй емiтента з 0,00% (0 простих iменних акцiй) до 99,9833% 
(11998 простих iменних акцiй) статутного капiталу емiтента.

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 ярошевич Святослав 

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

М.П. 16.11.2015
(дата)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

державне територІально-ГалуЗеве 
об'єднання «львІвСьКа ЗалІЗниця», 

код за єдрпоу 01059900
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 159/2/2014-Т.
Дата реєстрації «29» жовтня 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії обліга-
цій — 27 листопада 2014 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 27 жовтня 2015 року

фактична  -
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
проспектом емісії облігацій)

 60 000 (шістдесят тисяч) 
штук

фактично розміщених  0 шт.
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно з 
тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

 60 000 000,00 (шістдесят 
мільйонів гривень 00 
копійок)

фактично розміщених, грн  0,00 грн.
5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн

 0,00 грн.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0 шт.

Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Облігації, придбані працівниками емітента** Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Затверджено:
Начальник залізниці  — 

голова комісії з 
реорганізації залізниці

(посада)

____________
(підпис)

М. П.

Піх Б.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента*:
Начальник залізниці — 

голова комісії з 
реорганізації залізниці

(посада)

____________
(підпис)

М. П.

Піх Б.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*: Емітент не користується послугами андеррайтера.
________________

(посада)
____________

(підпис)
М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних 
паперів:

________________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 35089957; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-10-16; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarminvest.com; 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 13.11.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
(надалi за текстом - Товариство),  яке відбулось 13.11.2015 року (Прото-
кол б/н вiд 13.11.2015 р.) припинено повноваження - звільнено (за влас-
ним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена Наглядової Ра-
ди Товариства  Романюка Олексія Івановича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала
на посадi (років): один рік. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Замість звільненої особи (повноваження якої припине-
но)  нікого не призначено (не обрано).

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

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

2. Найменування посади - 
Голова правління ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Сорока Олег Михайлович 
16.11.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАГІСТРАЛЬ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "МАГІСТРАЛЬ"

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05645322
1.3. Місцезнаходження: Україна, 85612, Донецька обл., Мар'їнський

район, м. Курахове, Промислова зона, 115
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 783-26-88
1.5. Електронна поштова адреса: magistralplus@ukr.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: magistrall.at.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI

або інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬ" повідомляє

про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
Засіданням Наглядової ради, яке відбулося 16 листопада 2015 року

(Протокол №14 від 16.11.2015 року), в зв'язку з необхідністю подовження
терміну повноважень директора: 

- переобрано на ту саму посаду директора Іванова Вячеслава Георгій-
овича; посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
володіє 292190 акціями, що складає 45,3233 % статутного капіталу емітен-
та; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: дирек-
тор ПРАТ "МАГІСТРАЛЬ"; посадову особу призначено строком на 5 (п'ять)
років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Іванов В. Г.  
16 листопада 2015 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №219, 18 листопада 2015 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

6

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

державне територІально-ГалуЗеве 
об'єднання «львІвСьКа ЗалІЗниця», 

код за єдрпоу 01059900
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 160/2/2014-Т.
Дата реєстрації «29» жовтня 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії обліга-
цій — 27 листопада 2014 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 27 жовтня 2015 року

фактична  -
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з проспектом емісії облігацій)

 40 000 (сорок тисяч) штук

фактично розміщених  0 шт.
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

 40 000 000,00 (сорок 
мільйонів гривень 00 
копійок)

фактично розміщених, грн  0,00 грн.
5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн

 0,00 грн.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0 шт.

Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Облігації, придбані працівниками емітен-
та**

Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Затверджено:
Начальник залізниці 

— голова комісії з 
реорганізації залізниці

(посада)

____________
(підпис)

М. П.

Піх Б.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента*:
Начальник залізни-
ці — голова комісії з 

реорганізації залізниці
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

Піх Б.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*: Емітент не користується послугами андеррайтера.
________________

(посада)
____________

(підпис)
М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального
депозитарію цінних
паперів:

________________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

ЗвІт
про результати розміщення облігацій

державне територІально-ГалуЗеве 
об'єднання «львІвСьКа ЗалІЗниця», 

код за єдрпоу 01059900
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ*)

Реєстраційний номер 157/2/2014-Т.
Дата реєстрації «29» жовтня 2014 року.

1. Дата початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
розміщення випуску (серії) облігацій згідно з проспектом емісії облігацій 
— 27 листопада 2014 року
2. Дата закінчення укладення договорів з першими власниками у 
процесі розміщення випуску (серії) облігацій:
запланована (згідно з проспектом емісії 
облігацій)

 27 жовтня 2015 року

фактична  -
3. Кількість облігацій у випуску (серії):
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з проспектом емісії облігацій)

 30 000 (тридцять тисяч) 
штук

фактично розміщених  0 шт.
4. Загальна номінальна вартість випуску 
(серії) облігацій:
які пропонувалися для розміщення (згідно 
з тимчасовим свідоцтвом про реєстрацію 
випуску облігацій), грн

 30 000 000,00 (тридцять 
мільйонів гривень 00 
копійок)

фактично розміщених, грн  0,00 грн.
5. Загальна сума залучених коштів від 
розміщення випуску (серії) облігацій, грн

 0,00 грн.

Облігації, придбані членами наглядової 
(спостережної) ради**

Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Облігації, придбані членами виконавчого 
органу**

Кількість (шт.): 0 шт.

Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Облігації, придбані працівниками емітен-
та**

Кількість (шт.): 0 шт.
Сума, сплачена за облігації 
(грн): 0,00 грн.

Затверджено:
Начальник залізниці — 

голова комісії з 
реорганізації залізниці

(посада)

____________
(підпис)

М. П.

Піх Б.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від емітента*:
Начальник залізниці — 

голова комісії з 
реорганізації залізниці

(посада)

____________
(підпис)

М. П.

Піх Б.П.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від андеррайтера*: Емітент не користується послугами андеррайтера.
________________

(посада)
____________

(підпис)
М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Від Центрального 
депозитарію цінних 
паперів:

________________
(посада)

____________
(підпис)

М. П.

_________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

публІчне аКцІонерне товариСтво 
«дерГачІвСьКа райаГрохІмІя»

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості. 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-

НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕРГАЧІВСЬКА РАЙАГРОХІМІЯ». 2. Код за ЄДРПОУ: 
05491072. 3. Місцезнаходження: 61020 м. Харкiв, Комсомольське шосе, 
буд.88. 4. Міжміський код, телефон та факс: (57)752-28-03 , (57)752-28-03.  
5. Електронна поштова адреса: info@agrochim.com.ua. 

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http://www.agrochim.com.ua/special_
information. 7. Вид особливої інформації: Відомості про одержання позики 
на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

ІІ. текст повідомлення. Рішення про отримання позики прийнято На-
глядовою радою Товариства, протокол засідання Наглядової ради № 15 від 
05.11.2015р. Договір позики підписано 05.11.2015р. Предметом договору є 
отримання грошових коштів у гривнях на зворотній основі. Вид позики — 
безпроцентна. Сума позики за договором становить 10 000 000,00 (десять 
мільйонів) гривень 00 копійок. Сума одержаної позики (першого траншу) 

склала 5 855 000,00 грн. Процентна ставка — 0,00%. Позику надано на 
строк до 31.12.2015р. Позика повертається у грошовій формі шляхом пере-
рахування на поточний рахунок у валюті отримання позики. Активів у за-
ставу не надавалось, забезпечення позики іншими способами не здійсню-
валось. Кошти зараховано на поточний рахунок 12.11.2015р. у сумі 
5 855 000,00 грн. (часткове отримання позики-транш). Розмір одержаної 
частини позики у відсотках до розміру позики за договором — 58,55 %. Ін-
формація про позикодавця: Найменування: Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Офіс Меблі Дизайн «, код ЄДРПОУ 31632541, місцезна-
ходження: 61020 м. Харкiв, Шосе Комсомольське, буд.88. Вартість чистих 
активів на початок року становить: 2 203,0 тис.грн. Вартість активів на по-
чаток року (за даними фінансової звітності) 20 913,0 тис.грн. Співвідношен-
ня суми одержаної позики за договором до вартості активів на початок року 
становить 27,99 %. Кошти отримані з метою поповнення обігових коштів 
підприємства. Співвідношення загальної суми позики за договором до вар-
тості активів на початок року становить 47,82%.iii. підпис 1. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідо-
мленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Генеральний директор білан Ірина олексіївна. 16.11.2015
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повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента: публІчне аКцІонерне 

товариСтво «уКраїнСьКий iнновацiйний банК», 
1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство,  
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05839888 , 1.4  Місцезнахо-
дження емітента: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-а, 1.5 Між-
міський код, телефон та факс емітента: 044 247 20 07, 044 247 22 20, 
1.6  Електронна поштова адреса: office@ukrinbank.com , 1.7 Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.ukrinbank.com, 1.8 Вид особливої інформації: ві-
домості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій.

2.текст повідомлення
12 листопада 2015 року ПАТ «УКРІНБАНК» ( далі – Банк) із повідо-

млення акціонера – «фізичної особи» стало відомо, що під час приватного 
розміщення акцій Банку додаткового випуску, «фізична особа» збільшила 
пакет акцій Банку з 35 931 456 549 до 41 531 456 549 штук. За наслідками 
збільшення статутного капіталу Банку, змінився розмір частки у статутно-
му капіталі Банку з 71,1514 % до 66,9862%.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.: в.о. Голови правління м.п. вівчар 13.11.2015

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента: публІчне аКцІонерне 
товариСтво «уКраїнСьКий iнновацiйний банК», 
1.2 Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство, 1.3 Іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05839888 , 1.4 Місцезнаходження емітен-
та: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, 1.5 Міжміський код, теле-
фон та факс емітента: 044 247 20 07, 044 247 22 20, 1.6 Електронна поштова 
адреса: office@ukrinbank.com , 1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка до-
датково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ukrinbank.
com, 1.8 Вид особливої інформації: прийняття рішення про розміщення цінних 
паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.

2.текст повідомлення
Рішення про розміщення акцій на суму, що перевищує 25 відсотків ста-

тутного капіталу, прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів 
ПАТ «УКРІНБАНК», які відбулися 12.11.2015 (протокол №3 від 12.11.2015). 

Кількість та сума акцій, що розміщуються: 100 мільярдів акцій на суму 
1 мільярд грн.00 коп.

Спосіб розміщення: приватне розміщення.Тип та вид цінних паперів, 
що розміщуються: прості іменні акції.

Розмір збільшення статутного капіталу емітента шляхом додаткового 
випуску акцій: статутний капітал ПАТ «УКРІНБАНК» збільшується до 
1 620 000 000,00 гривень. Номінальна вартість однієї простої іменної 
акції становить 0,01 грн. (одна копійка). ПАТ «УКРІНБАНК» здійснює 
розміщення акції за номінальною вартістю – 0,01 грн. (одна копійка).

Всі акціонери ПАТ «УКРІНБАНК» мають рівне переважне право на при-
дбання акцій, що розміщуються, у кількості, пропорційній їх частці у ста-
тутному капіталі на 12.11.2015. Розміщення акцій може призвести до 
зміни власника значного пакета акцій «фізичної особи» власника 
41 531 456 549 шт. акцій, частка у статутному капіталі до розміщення – 
66,99 %.Співвідношення (у відсотках) кількості акцій, що розміщуються, 
до розміру статутного капіталу ПАТ «УКРІНБАНК» складає 161,29 %.

Інформація про права, які отримують інвестори на придбання акцій, що 
розміщуються:

- брати участь в управлінні діяльністю ПАТ «УКРІНБАНК» особисто 
або через своїх представників;

- брати участь у розподілі прибутку ПАТ «УКРІНБАНК» та одержува-
ти його частку (дивіденди);

- одержувати інформацію про діяльність ПАТ «УКРІНБАНК»;
- володіти та користуватися іншими правами, що передбачені зако-

нодавством України та Статутом ПАТ «УКРІНБАНК». 
Спосіб оплати акцій: оплата акцій здійснюється виключно грошовими 

коштами.Мета розміщення акцій: виконання програми капіталізації 
ПАТ «УКРІНБАНК». Напрями використання отриманих коштів: збільшення об-
сягів активних операцій банку. Рішення про розміщення цінних паперів при-
йнятно акціонерами зборів що володіють 52 930 810 607 шт. акцій.Інформація 
щодо можливості конвертації акцій: конвертація акцій не передбачена.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.в.о. Голови правління м.п. вівчар 12.11.2015

приватне аКцiонерне товариСтво 
«Страхова Компания «беССар»

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

нерухомістю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 

товариство «Страхова 
компания «БЕССАР»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

35950643

3. Місцезнаходження емітента 07400 Київська область 
м.Бровари бул. Незалежностi, 
б.16 А

4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(095)485-31-76 (095)485-31-76

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

zatskgarant@ca.donbass.com

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

www.bessar.pat.ua

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

2. текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв вiд 13.11.2015 р. було прийнято 

рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства , а саме: звiльнено 
з 16.11.2015 р. з посади Генерального директора Чащина Сергiя Мико-
лайовича ( згоди на розкриття паспортних даних не надано ). Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi, 2 роки та 2 тижня. Рiшення прийнято 
Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № 13-11/15 вiд 13.11.2015 р.). 
Причина звiльнення — заява про звiльнення за власним бажанням. За-
гальними зборами акцiонерiв вiд 13.11.2015 р. було прийнято рiшення 
про змiну складу посадових осiб, а саме: на посаду Генерального дирек-
тора призначено з 17.11.2015 р. Кiр»язiєва Олексiя Iллiча ( згоди на роз-
криття паспортних даних не надано ) призначено 13.11.2015 р. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який 
призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв керiвник iнвестицiйного департаменту, директор. Рiшення при-
йнято загальними зборами акцiонерiв вiд 13.11.2015 (Протокол  
№ 13-11/15 вiд 13.11.2015р.). Загальними зборами акцiонерiв вiд 
13.11.2015 р. (Протокол № 13-11/15 вiд 13.11.2015р.) та Засiданням На-
глядової ради вiд 13.11.2015 р. було прийнято рiшення про змiну складу 
посадових осiб, а саме: на посаду Голови Наглядової ради було обрано 
Кiрiкову Вiкторiю Єгорiвну ( згоди на розкриття паспортних даних не на-
дано ) . Посадо особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi 
обiймала ця особа за останнi 5 рокiв директор, директор. Загальними 
зборами акцiонерiв вiд 13.11.2015 р. було прийнято рiшення про змiну 
складу посадових осiб, а саме: на посаду Члена Наглядової ради було 
обрано Назаренко Оксану Олександрiвну ( згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано ) . Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу 
3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв директор, 
менеджер з питань регiонального розвитку мережi, директор. Рiшення 
прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 13.11.2015 (Протокол 
№ 13-11/15 вiд 13.11.2015р.). Загальними зборами акцiонерiв вiд 
13.11.2015 р. було прийнято рiшення про змiни в складi посадових осiб, 
а саме: на посаду Члена Наглядової ради обрано Iрклiєнко Олександра 
Сергiйовича ( згоди на рохкриття паспортних даних не надано) . Посадо-
ва особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Cтрок, на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв бухгалтер, спецiалiст вiддiлу депозитарної 
дiяльностi, фахiвець фiнансового управлiння, фахiвець фiнансового 
пiдроздiлу. Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 
13.11.2015 (Протокол № 13-11/15 вiд 13.11.2015р.).

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

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

3.2. Найменування посади.
Генеральний директор
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство «До-
нецький металопрокатний завод»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05838512
3. Місцезнаходження емітента: 83009 м. Донецьк вул. Новоросiйська, 13
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 062 388-93-10, 388-14-99
5. Електронна поштова адреса емітента: melnik@dmpz.dn.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: dmpz-elstal.com.ua
7. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 

емiтента
2. текст повідомлення

Повноваження Голови правлiння Лама Матвiя Марковича (паспорт: 
серiя ВА № 917341 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Доне-
цьку 15.09.1997) припинено 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). 
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0.37886% на суму 
94716,00 грн. На посадi перебував з 24.11.2010р. Рiшення прийнято На-
глядовою радою товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Повноваження Члена правлiння Хобти Олександра Степановича (пас-
порт: серiя ВВ № 808896 виданий Ленiнським РВ УМВС України в м. Доне-
цьку 04.06.1999) припинено 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). 
Акцiями Товариства не володiє. На посадi перебував з 30.04.2014р. Рiшення 
прийнято Наглядовою радою товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Повноваження Члена правлiння Когадєєва Олександра Анатолiйовича 
(паспорт: серiя ВС № 302447 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в 
м. Донецьку 18.07.2000) припинено 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). 
Акцiями Товариства не володiє. На посадi перебував з 30.04.2014р. Рiшення 
прийнято Наглядовою радою товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Повноваження Члена правлiння Бешулi Ганни Юрiївни (паспорт: серiя ВС 
№ 744318 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 
29.12.2000) припинено 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). Акцiями 
Товариства не володiє. На посадi перебувала з 21.05.2012р. Рiшення при-
йнято Наглядовою радою товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Повноваження Члена правлiння Iванової Людмили Iванiвни (паспорт: 
серiя ВА № 252549 виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй 
областi 11.04.1996) припинено 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). 
Акцiями Товариства не володiє. На посадi перебувала з 24.11.2010р. Рiшення 
прийнято Наглядовою радою товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Голова правлiння Лам Матвiй Маркович (паспорт: серiя ВА № 917341 

виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 15.09.1997) об-
рано 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.) Володiє часткою в ста-
тутному капiталi емiтента 0.37886% на суму 94716.00 грн. Cтрок, на який 
обрано особу — 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 
5 рокiв — голова правлiння, директор. Рiшення прийнято Наглядовою ра-
дою товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Член правлiння Хобта Олександр Степанович (паспорт: серiя ВВ 
№  808896 виданий Ленiнським РВ УМВС України в м. Донецьку 04.06.1999) 
обрано 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). Акцiями Товариства 
не володiє. Cтрок, на який обрано особу — 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв — головний iнженер. Рiшення прийнято Нагля-
довою радою товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Член правлiння Гриценко Максим Сергiйович (паспорт: серiя ВА 
№  010954 виданий Ворошиловським РВ УМВС України в мiстi Донецьку 
28.12.1995) обрано 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). Акцiями 
Товариства не володiє. Cтрок, на який обрано особу — 5 рокiв. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — заступник директора, 
регiональний менеджер зi збуту, заступник директора з продажу та 
зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Рiшення прийнято Наглядовою радою 
товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Член правлiння Волшукова Оксана Володимирiвна (паспорт: серiя ВС 
№ 251249 виданий Авдiївським МВ УМВС України в Донецькiй обл. 
27.03.2000) обрано 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). Акцiями 
Товариства не володiє. Cтрок, на який обрано особу — 5 рокiв. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — заступник головного бухгалтера, 
начальник фiнансового вiддiлу, директор з економiки та фiнансiв. Рiшення 
прийнято Наглядовою радою товариства (Протокол б/н вiд 16.11.2015р.).

Член правлiння Iванова Людмила Iванiвна (паспорт: серiя ВА № 252549 
виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй обл. 11.04.1996) об-
рано 16.11.2015р. (дата вчинення дiї 16.11.2015р.). Акцiями Товариства не 
володiє. Cтрок, на який обрано особу — 5 рокiв. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа за останнi 5 рокiв — начальник вiддiлу органiзацiї працi, заробiтної 
плати та кадрiв. Рiшення прийнято Наглядовою радою товариства (Прото-
кол б/н вiд 16.11.2015р.).

Посадові особи непогашених судимостей за корисливi та посадовi зло-
чини не мають.

3. підпис
Голова правлiння лам матвiй маркович підтверджує достовірність 

інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. 

публiчне аКцiонерне товариСтво «донецьКий металопроКатний Завод»

повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

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

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
«УкрСиббанк»

2. Код за ЄДРПОУ 09807750
3. Місцезнаходження 61001, мiсто Харкiв, проспект 

Московський, 60
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(057)738-80-01, (044)537-49-25, 
(044)201-22-74 (057)703-26-20, 
(044)201-22-54

5. Електронна поштова адреса office@ukrsibbank.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується 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
З метою змiцнення позицiї АТ «УкрСиббанк» на українському фiнансовому 

ринку та забезпечення стабiльностi клiєнтiв Банку, Позачерговими Загаль-
ними зборами акцiонерiв АТ «УкрСиббанк», що вiдбулися 16.11.2015 р., при-
йнято рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватно-
го розмiщення простих iменних акцiй Банку серед iснуючих акцiонерiв на 
суму 4.465.500.000 (чотири мiльярди чотириста шiстдесят п’ять мiльйонiв 
п’ятсот тисяч) гривень нуль копiйок у кiлькостi 446.550.000.000 (чотириста 
сорок шiсть мiльярдiв п’ятсот п’ятдесят мiльйонiв) штук.

Розмiщення акцiй буде здiйснюватися за номiнальною вартiстю 0,01  грн. 
(0 гривень одна копiйка) за 1 акцiю. 

Розмiр статутного капiталу Банку пiсля додаткового випуску та 
розмiщення акцiй становитиме на 251,67% бiльше розмiру статутного 
капiталу Банку на дату прийняття цього рiшення. 

Додатковий випуск акцiй надає акцiонерам обсяг прав, визначений Ста-
тутом та Законом України «Про акцiонернi товариства».

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 фiлiп, бернар дЮмель

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 17.11.2015

(дата)

публiчне аКцiонерне товариСтво «уКрСиббанК»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД "ДНІПРО"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37005989; 3. Місцезнаход-
ження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Ви-
нокурова, будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-09-
42; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ngpzdnipro.com;  6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.ngpzdnipro.com; 7. Вид особливої інформації:
Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.11.2015 р. 
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"  (на-
далi за текстом - Товариство),  яке відбулось 13.11.2015 року (Протокол
б/н вiд 13.11.2015 р.) припинено повноваження - звільнено (за власним
бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради
Товариства Риндіна Олександра Олександровича  (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа пере-
бувала на посадi (місяців): вісім місяців. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства від 13.11.2015
року  (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства Карпенко Олесю Вадимівну (зміна прізвища з Мосі-
на Олеся Вадимівна)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi
особа обіймала протягом останніх п'яти років - юрист, член Наглядової
Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "НГПЗ " ДНІПРО" 

Воробйова Ганна Вiкторiвна 
16.11.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 

2.Код за ЄДРПОУ емітента: 01384244; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-01-16; 
5.Електронна поштова адреса: inbox@kievshlyahbud.com.ua ;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.11.2015 р. 
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХБУД" (надалi за текстом - Товариство),
яке відбулось 13.11.2015 року (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) припинено
повноваження - звільнено (за власним бажанням на пiдставi поданої за-
яви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства Риндіна Олександра
Олександровича  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не
володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посадi (місяців): сім міся-
ців. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства від 13.11.2015
року  (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства Савлук Кристину Володимирiвну  (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх
п'яти років - Член Наглядової Ради, Головний бухгалтер.

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  

ПАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяна Анатолiївна
16.11.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОСТАЧ-
ПРОМ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37450143; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, буди-
нок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-59-81; 5. Електрон-
на поштова адреса: inbox@ukrpostach.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.ukrpostach.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.11.2015 р. 
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОСТАЧПРОМ" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  яке відбулось 13.11.2015 року (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) при-
пинено повноваження - звільнено (за власним бажанням на пiдставi пода-
ної заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства Риндіна Олек-
сандра Олександровича  (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посадi (місяців):
вісім місяців. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства від 13.11.2015
року  (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства  Потапенко Тетяну Юріївну  (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком
до 30.04.2016року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років
- Головний бухгалтер, директор, член Наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління 

ПАТ "УКРПОСТАЧПРОМ" Демоллі Надія Сергіївна
16.11.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПА-
НІЯ "ОЙЛ СІТІ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 32043600; 3. Місцезнаход-
ження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Ви-
нокурова, будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-43-
93; 5. Електронна поштова адреса: inbox@oilcity.dp.ua;  6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.oilcity.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.11.2015 р. 
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" (надалi за тек-
стом - Товариство), яке відбулось 13.11.2015 року (Протокол б/н вiд
13.11.2015 р.) припинено повноваження - звільнено (за власним бажан-
ням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товарис-
тва Романюка Олексія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посадi (ро-
ків): один рік. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства від 13.11.2015
року  (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства Мендрух Тетяну Анатоліївну  (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано стро-
ком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти
років - бухгалтер, Головний бухгалтер,  директор, член наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління 

ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ" Романюк В`ячеслав Iванович 
16.11.2015

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 35089957; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-10-16; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarminvest.com; 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 13.11.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
(надалi за текстом - Товариство),  яке відбулось 13.11.2015 року (Прото-
кол б/н вiд 13.11.2015 р.) припинено повноваження - звільнено (за влас-
ним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена Наглядової Ра-
ди Товариства  Романюка Олексія Івановича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала
на посадi (років): один рік. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Замість звільненої особи (повноваження якої припине-
но)  нікого не призначено (не обрано).

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

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

2. Найменування посади - 
Голова правління ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Сорока Олег Михайлович 
16.11.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАГІСТРАЛЬ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "МАГІСТРАЛЬ"

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05645322
1.3. Місцезнаходження: Україна, 85612, Донецька обл., Мар'їнський

район, м. Курахове, Промислова зона, 115
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 783-26-88
1.5. Електронна поштова адреса: magistralplus@ukr.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: magistrall.at.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI

або інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬ" повідомляє

про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
Засіданням Наглядової ради, яке відбулося 16 листопада 2015 року

(Протокол №14 від 16.11.2015 року), в зв'язку з необхідністю подовження
терміну повноважень директора: 

- переобрано на ту саму посаду директора Іванова Вячеслава Георгій-
овича; посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
володіє 292190 акціями, що складає 45,3233 % статутного капіталу емітен-
та; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: дирек-
тор ПРАТ "МАГІСТРАЛЬ"; посадову особу призначено строком на 5 (п'ять)
років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Іванов В. Г.  
16 листопада 2015 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ
ЗАВОД "ДНІПРО"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37005989; 3. Місцезнаход-
ження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Ви-
нокурова, будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 789-09-
42; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ngpzdnipro.com;  6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для
розкриття інформації: www.ngpzdnipro.com; 7. Вид особливої інформації:
Зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.11.2015 р. 
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНІПРО"  (на-
далi за текстом - Товариство),  яке відбулось 13.11.2015 року (Протокол
б/н вiд 13.11.2015 р.) припинено повноваження - звільнено (за власним
бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради
Товариства Риндіна Олександра Олександровича  (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа пере-
бувала на посадi (місяців): вісім місяців. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства від 13.11.2015
року  (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства Карпенко Олесю Вадимівну (зміна прізвища з Мосі-
на Олеся Вадимівна)  (згоди на розкриття паспортних даних не надано).
Не володiє акцiями емітента. Обрано строком до 30.04.2016 року. Немає
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Назви посад, якi
особа обіймала протягом останніх п'яти років - юрист, член Наглядової
Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  ПАТ "НГПЗ " ДНІПРО" 

Воробйова Ганна Вiкторiвна 
16.11.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВШЛЯХБУД"; 

2.Код за ЄДРПОУ емітента: 01384244; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, Індустріальний район, вулиця Винокурова, будинок 5; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-01-16; 
5.Електронна поштова адреса: inbox@kievshlyahbud.com.ua ;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.11.2015 р. 
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "КИЇВШЛЯХБУД" (надалi за текстом - Товариство),
яке відбулось 13.11.2015 року (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) припинено
повноваження - звільнено (за власним бажанням на пiдставi поданої за-
яви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства Риндіна Олександра
Олександровича  (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Не
володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посадi (місяців): сім міся-
ців. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства від 13.11.2015
року  (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства Савлук Кристину Володимирiвну  (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано
строком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх
п'яти років - Член Наглядової Ради, Головний бухгалтер.

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

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

2. Найменування посади - 
Генеральний директор  

ПАТ  "КИЇВШЛЯХБУД" Четверик Тетяна Анатолiївна
16.11.2015 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОСТАЧ-
ПРОМ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 37450143; 3. Місцезнаходження: 49051,
Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Винокурова, буди-
нок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-59-81; 5. Електрон-
на поштова адреса: inbox@ukrpostach.dp.ua;  6. Адреса сторінки в мере-
жі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації: www.ukrpostach.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відомості
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.11.2015 р. 
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОСТАЧПРОМ" (надалi за текстом - Товарис-
тво),  яке відбулось 13.11.2015 року (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) при-
пинено повноваження - звільнено (за власним бажанням на пiдставi пода-
ної заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товариства Риндіна Олек-
сандра Олександровича  (згоди на розкриття паспортних даних не нада-
но). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посадi (місяців):
вісім місяців. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства від 13.11.2015
року  (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства  Потапенко Тетяну Юріївну  (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано строком
до 30.04.2016року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти років
- Головний бухгалтер, директор, член Наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління 

ПАТ "УКРПОСТАЧПРОМ" Демоллі Надія Сергіївна
16.11.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІ-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПА-
НІЯ "ОЙЛ СІТІ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 32043600; 3. Місцезнаход-
ження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, вулиця Ви-
нокурова, будинок 5 ; 4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 788-43-
93; 5. Електронна поштова адреса: inbox@oilcity.dp.ua;  6. Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації: www.oilcity.dp.ua; 7. Вид особливої інформації: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 13.11.2015 р. 
Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-

НОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" (надалi за тек-
стом - Товариство), яке відбулось 13.11.2015 року (Протокол б/н вiд
13.11.2015 р.) припинено повноваження - звільнено (за власним бажан-
ням на пiдставi поданої заяви) з посади Голови Наглядової Ради Товарис-
тва Романюка Олексія Івановича (згоди на розкриття паспортних даних не
надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала на посадi (ро-
ків): один рік. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини.

Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради Товариства від 13.11.2015
року  (Протокол б/н вiд 13.11.2015 р.) обрано на посаду Голови Наглядо-
вої Ради Товариства Мендрух Тетяну Анатоліївну  (згоди на розкриття
паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Обрано стро-
ком до 30.04.2016 року. Немає непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини. Назви посад, якi особа обіймала протягом останніх п'яти
років - бухгалтер, Головний бухгалтер,  директор, член наглядової Ради.

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

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

2. Найменування посади - 
Голова Правління 

ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ" Романюк В`ячеслав Iванович 
16.11.2015

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 ТОВАРИ-
СТВО «БЕТОНМАШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00240052
3. Місцезнаходження: 84105, м. Слов`янськ, Донецька обл., 

вул. Солодiлова, б.1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0626) 63-55-15, (06262) 3-83-71
5. Електронна поштова адреса: urist@betonmash.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://betonmash.com/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «БЕТОНМАШ» (надалi — Товариство) вiд 16.11.2015 року 

Протокол № 29 вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а 
саме: зi складу Правлiння вiдкликано члена Правлiння Шевцова Бориса 
Iвановича (паспорт ВС № 328079, виданий Слов’янським УМВС України 
21 червня 2000 р.), з припиненням вiдповiдних повноважень, що володiє 
часткою статутного капiтала Товариства у розмiрi 0,0031% . Пiдстава: 
прийняття Наглядовою Радою Товариства рiшення про вiдкликання 
члена Правлiння, згiдно поданої заяви за власним бажанням. На 
зазначенiй посадi перебував з 29.03.2012 року. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Замiсть звiльненої особи на 
посаду члена Правлiння ПАТ «Бетонмаш» нiкого не призначено.

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

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

Голова правлiння флерко максим миколайович,     16.11.2015 р. 

публiчне аКцiонерне товариСтво «бетонмаШ»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"; 

2. Код за ЄДРПОУ: 35089957; 
3. Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропет-

ровськ, вулиця Винокурова, будинок 5 ; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 735-10-16; 
5. Електронна поштова адреса: inbox@ukrfarminvest.com; 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.ukrfarminvest.com; 
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та.
ІІ. Текст повідомлення

Дата вчинення дії: 13.11.2015 р. Згiдно Рiшення засiдання Наглядової

Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"
(надалi за текстом - Товариство),  яке відбулось 13.11.2015 року (Прото-
кол б/н вiд 13.11.2015 р.) припинено повноваження - звільнено (за влас-
ним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади члена Наглядової Ра-
ди Товариства  Романюка Олексія Івановича (згоди на розкриття паспор-
тних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа перебувала
на посадi (років): один рік. Немає непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини. Замість звільненої особи (повноваження якої припине-
но)  нікого не призначено (не обрано).

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

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

2. Найменування посади - 
Голова правління ПАТ "УКРФАРМ-ІНВЕСТ"

Сорока Олег Михайлович 
16.11.2015 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАГІСТРАЛЬ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "МАГІСТРАЛЬ"

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05645322
1.3. Місцезнаходження: Україна, 85612, Донецька обл., Мар'їнський

район, м. Курахове, Промислова зона, 115
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (062) 783-26-88
1.5. Електронна поштова адреса: magistralplus@ukr.net
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: magistrall.at.ua
1.7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI

або інформація про іпотечні цінні папери,  сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення: Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬ" повідомляє

про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
Засіданням Наглядової ради, яке відбулося 16 листопада 2015 року

(Протокол №14 від 16.11.2015 року), в зв'язку з необхідністю подовження
терміну повноважень директора: 

- переобрано на ту саму посаду директора Іванова Вячеслава Георгій-
овича; посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;
володіє 292190 акціями, що складає 45,3233 % статутного капіталу емітен-
та; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: дирек-
тор ПРАТ "МАГІСТРАЛЬ"; посадову особу призначено строком на 5 (п'ять)
років; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Директор Іванов В. Г.  
16 листопада 2015 р.

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 
товариСтво «науКово-виробниче аКцІонер-
не товариСтво «вндІКомпреСормаШ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00220434
3. Місцезнаходження: 40020, україна, м. Суми, проспект Курський, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон/факс (0542) 674-164, 

674-179
5. Електронна поштова адреса: info@ukrrosmetall.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://old.vnii.com.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. текст повідомлення

Згідно рішення директора Публічного акціонерного товариства 
«Науково-виробниче акціонерне товариство «ВНДІкомпресормаш» (на-
каз №296-К від 16.11.2015 року), відбулися зміни в складі посадових осіб 
емітента, а саме:

- 16.11.2015 року звільнено головного бухгалтера — Гаманенко Інну 
Володимирівну (згоди на розкриття паспортних даних не надано) за зго-
дою сторін на підставі п.1 ст.36 КЗпП України. Посадова особа часткою в 
статутному капіталі емітента — не володіє. На зазначеній посаді перебу-
вала 1 рік 9 місяців. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має.

Станом на 16.11.2015 року на посаду головного бухгалтера нікого не 
призначено. 

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

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

2. директор  ____________  в.І. Сорока
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  16.11.2015 року
  (дата)

повідомлення про внесення змін до порядку денного 
позачергових загальних зборів акціонерів 

ат «про Кредит банК»
Повідомляємо про внесення змін до порядку денного позачергових 

загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Про-
Кредит Банк» (надалі – Банк), що знаходиться за адресою: проспект 
перемоги, 107-а, 03115 Київ, україна, які будуть проведені 30 листопа-
да 2015 року о 11:00 год. Повідомлення про проведення позачергових 
загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Бюле-
тень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку» №205 від 29.10.2015.

Відповідно до пункту 9.6 статті 9 статті Банку на підставі пропозиції 
акціонера, який володіє більше 5 відсотків простих акцій Банку, порядок 
денний позачергових загальних зборів акціонерів доповнено наступними 
питаннями:

5. Дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Банку
6. Переобрання членів Ревізійної комісії Банку
Звертаємо увагу, що реєстрація акціонерів (їх представників) прово-

дитиметься за місцезнаходженням Банку з 9.00 по 10.45 год. 30 листопа-
да 2015 р. на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у 
загальних зборах, складеного станом на 24 листопада 2015 р. відповід-
но до законодавства України про депозитарну систему.

Кожен представник акціонера має пред’явити паспорт та документ, 
що посвідчує повноваження (довіреність із завданням на голосуван-
ня). Звертаємо Вашу увагу, що документи видані за кордоном, мають 
бути обов’язково апостильовані для того щоб бути дійсними в Україні. 
Голосування по пунктам 2 та 6 порядку денного здійснюватиметься 
згідно із правилами кумулятивного голосування з використанням бю-
летенів.

Кожен акціонер має можливість ознайомитися з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнахо-
дженням Банку у будь-який робочий день з 9.00 до 18.00 год. Члени 
Правління є відповідальними особами за ознайомлення з усіма матеріа-
лами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного.

У разі виникнення запитань просимо звертатись за телефонами: 
+38 044 5901000, +38 044 5901047.

Банківська ліцензія № 195 від 13 жовтня 2011 р.



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №219, 18 листопада 2015 р. 
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НОВИНИ

нКцпфр повідомляє про підсумки роботи 
фондового ринку за десять місяців 

2015 року
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) підбила підсумки діяльності вітчизня-
ного фондового ринку за десять місяців поточного року 
та констатує помірне зменшення показників.

Так, упродовж січня — жовтня 2015 року обсяг біржових 
контрактів з цінними паперами становив 244,80 млрд грн, 
цей показник зменшився на 53,35 % порівняно з даними 
за аналогічний період 2014 року (524,76 млрд грн).

Традиційно найбільший обсяг торгів на біржовому 
ринку серед усіх фінансових інструментів було зафіксо-
вано з державними облігаціями — 215,41млрд грн або 
88,00 % сукупного обсягу біржових торгів. До того ж, зна-
чне місце в загальному об’ємі біржових торгів з цінними 
паперами займають операції з облігаціями підпри-
ємств — 10,00 млрд грн або 24,08 % .

Зазначимо, що за десять місяців 2015 року Комісія за-
реєструвала 130 випусків акцій на загальну суму 
58,19 млрд грн, що менше на 60,38 млрд грн порівняно з 

аналогічним періодом минулого року. Якщо говорити про 
облігації, то за січень — жовтень 2015 року зареєстрова-
но 124 випуски облігацій підприємств на загальну суму 
12,31 млрд грн, порівняно з 2014 роком цей показник 
зменшився на 12,97 млрд грн.

Що ж стосується даних про реєстрацію випусків цінних 
паперів ІСІ, то за січень — жовтень цього року загальний 
обсяг випусків інвестсертифікатів КУА ПІФ значно змен-
шився і наразі становить 9,33 млрд грн, тоді як у 
2014 році — 24,26 млрд грн. У сегменті реєстрації випус-
ків акцій КІФ спостерігається помірне зменшення, зокре-
ма, за десять місяців 2015 року цей показник становить 
2,79 млрд грн, що менше на 665,85 млн грн порівняно з 
даними за аналогічний період 2014 року.

З повною версією аналітичного звіту, який підготовле-
ний Департаментом стратегії розвитку законодавства, за 
ці місяці можна ознайомитися на офіційному сайті Комі-
сії у розділі «Аналітичні дані щодо розвитку фондового 
ринку».

При підготовці розділу «Новини»  
використано матеріали веб-сайту НКЦПФР
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