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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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«10» листопада 2016  м. Київ  № 1099

Про видачу ліцензій на прова-
дження професійної діяльності 
на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами 
ТОВ «М-ПРОФІТ», код за 
ЄДРПОУ 37875469

За підсумками розгляду заяви від 01.09.2016 №36 та 
документів, поданих заявником до Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на видачу ліцензії на 
провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку – діяльності з торгівлі цінними паперами, відповідно 
до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окре-
мих видів професійної діяльності на фондовому ринку 
(ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та заре-

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

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «М-ПРОФІТ» (61002, м. Харків, вул. Ал-
чевських, 46, код за ЄДРПОУ 37875469) ліцензії на про-
вадження професійної діяльності на фондовому 
ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: 
брокерської діяльності; дилерської діяльності.

2. Департаменту інформаційних технологій (Є. Фомен-
ко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіцій-
ному 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.

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1099 від 10.11.2016 р. 
Рішення Комісії № 1101–1103 від 10.11.2016 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

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.11.2016  м. Київ  № 1101

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Управління 
механізації №1» (попередня на-
зва ВАТ «Управління механіза-
ції №1»)

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Управління механізації №1» порушень, які 
були підставою для винесення рішення Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2015 
№ 306 «Щодо усунення порушень та зупинення внесен-
ня змін до системи депозитарного обліку цінних папе-
рів», та відповідно до листа Західного територіального 
управління Комісії від 11.10.2016 №04-1/01/1581 
(вх. №1663-ту від 18.10.2016),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 11.11.2016 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих 

ПрАТ «Управління механізації №1» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 01272172) (попередня назва 
ВАТ «Управління механізації №1»).

2. Виключити ПрАТ «Управління механізації №1» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 01272172) з Переліку 
товариств, яким з 11.03.2015 зупинено внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк 
до усунення порушення, затвердженого рішенням Комісії 
від 11.03.2015 № 306, як таке, що усунуло порушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Управління механізації №1» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 01272172), у депозитарній 
системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Управ-
ління механізації №1» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 01272172), Західному територіальному управлін-
ню Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

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

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.11.2016  м. Київ  №1102

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів, емітова-
них ПАТ «Новоолександрів-
ське» (попередня назва 
ВАТ «Новоолександрівське»)

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ВАТ «Новоолександрівське» порушень, які були під-
ставою для винесення рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 09.12.2014 № 1682 
«Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін 
до системи депозитарного обліку цінних паперів», та від-
повідно до листа Центрального територіального депар-
таменту Комісії від 18.08.2016 № 05/02/2922 (вх. № 1413-ту 
від 19.08.2016р.),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 11.11.2016 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих ПАТ «Новоолександрівське» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 00412263) (попередня 
назва ВАТ «Новоолександрівське»).

2. Виключити ПАТ «Новоолександрівське» (ідентифі-
каційний код юридичної особи 00412263) з Переліку то-
вариств, яким з 09.12.2014 зупинено внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів на 
строк до усунення порушення, затвердженого рішенням 
Комісії від 09.12.2014 № 1682, як таке, що усунуло пору-
шення.
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3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПАТ «Новоолександрівське» (ідентифікаційний 
код юридичної особи 00412263), у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПАТ «Новоо-
лександрівське» (ідентифікаційний код юридичної особи 
00412263), Центральному територіальному департамен-
ту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Професійну асоціацію учас-
ників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 24382704), Українську 
асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код 
юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

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

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

10.11.2016  м. Київ  № 1103

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарного 
обліку цінних паперів, емітова-
них ПрАТ «Промтехнологія» 
(попередня назва ЗАТ «Пром-
технологія»)

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ЗАТ «Промтехнологія» порушень, які були підставою 
для винесення рішення Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2627 «Щодо 
усунення порушень та зупинення внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку цінних паперів», та відповід-
но до листа Центрального територіального департамен-
ту Комісії від 26.09.2016 № 05/01/3234 (вх. № 1554-ту від 
27.09.2016),

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

В И Р І Ш И Л А:
1. Відновити з 11.11.2016 року внесення змін до систе-

ми депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних па-
перів, емітованих ПрАТ «Промтехнологія» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 32556362) (попередня назва 
ЗАТ «Промтехнологія»). 

2. Виключити ПрАТ «Промтехнологія» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 32556362) з Переліку това-
риств, яким з 19.11.2013 зупинено внесення змін до сис-
теми депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк 
до усунення порушення, затвердженого рішенням Комісії 
від 19.11.2013 № 2627, як таке, що усунуло порушення.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Промтехнологія» (ідентифікаційний код 
юридичної особи 32556362), у депозитарній системі 
України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної 
особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного 
бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), довести 
до відома членів відповідних асоціацій інформацію про 
дане рішення Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення ПрАТ «Пром-
технологія» (ідентифікаційний код юридичної особи 
32556362), Центральному територіальному департамен-
ту Комісії та ПАТ «Національний депозитарій України» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідоми-
ти про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний 
код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію ін-
вестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної 
особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

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

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечи-
ти оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті 
Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКцПФР

НКцПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 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 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «Комбінат виробничих підприємств» 
(38762, Полтавська область, Полтавський р-н., с. Тереш-
ки, вул. Шевченка,18, код за ЄДРПОУ: 01284778) на зу-
пинення обігу акцій ПрАТ «Комбінат виробничих підпри-
ємств» у зв’язку з перетворенням в ТОВ «Будівельна 
компанія «Комбінат виробничих підприємств», зупинено 
обіг акцій ПрАТ «Комбінат виробничих підприємств» – 
розпорядження №282-КФ-З від 10 листопада 
2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«14» листопада 2016 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 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 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофі-
зичного приладобудування» (04123, м. Київ, вул. За-
падинська, 5, код за ЄДРПОУ: 01431966) на зупинення 
обігу акцій ПАТ «Дослідно-конструкторське бюро геофі-
зичного приладобудування» у зв’язку з перетворенням в 
ТДВ «Дослідно-конструкторське бюро геофізичного при-
ладобудування», зупинено обіг акцій ПАТ «Дослідно-
конструкторське бюро геофізичного приладобудуван-
ня» – розпорядження №283-КФ-З від 10 листопада 
2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«14» листопада 2016 року.
*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01 ве-

ресня 2016 року №906, підпункту 2) пункту 4 глави 1 Роз-
ділу V Положення про порядок випуску облігацій 
внутрішніх місцевих позик та їх обігу, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 29 квітня 2014 року №578, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 29 травня 2014 року за 
№570/25347 (зі змінами), та відповідно до документів, 
наданих Київською міською радою, 01044, м. Київ, 
вул. Хрещатик, 36, код за ЄДРПОУ: 22883141, у зв’язку з 
прийняттям рішення про анулювання викуплених обліга-
цій внутрішніх місцевих позик Київської міської Ради 
2012 року (серія G), скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій внутрішньої місцевої позики Київської міської Ради 
2012 року (серія G). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
облігацій внутрішньої місцевої позики Київської міської 
ради від 29 листопада 2012 року №12/1-І-2012, дата ви-
дачі 22 січня 2013 року, видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 03-КФ-С-ОВМП від 10 листопада 
2016 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 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 08.11.2016 року №1001662150, про державну 
реєстрацію припинення ВАТ «Автотехсоюз» (код за 
ЄДРПОУ – 23283383, 69002, м. Запоріжжя, вул. Грязно-
ва, буд. 1-Г) 26.09.2016 року за судовим рішенням та ін-
формації про припинення юридичної особи за рішенням 
господарського суду, наданої ГУ Статистики у Запорізь-
кій області листом від 11.10.2016 року №06-09/1090, що 
отримано від Східного ТУ Комісії листом від 19.10.16р. 
№10/1/04/2784 (вх.№ 1688-ту від 25.10.2016р.), скасова-
но реєстрацію випуску акцій ВАТ «Автотехсоюз» (код за 
ЄДРПОУ – 23283383). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Автотехсоюз» від 17.05.2010 року №50/08/1/10, 
видане Запорізьким територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 348-КФ-С-А від 10 листо-
пада 2016 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 №1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних ПрАТ «Фірма «Взуття» (36008, Полтавська об-
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ласть, м. Полтава, вул. Комарова, 7, код за ЄДРПОУ: 
01554605) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства, скасо-
вано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Фірма «Взуття». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Фірма 
«Взуття» від 21 серпня 1999 року №91/16/1/99, видане 
21.11.2012 Полтавським територіальним управлінням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження №351-КФ-С-А від 
10 листопада 2016 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 №1843 та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі ви-

тягу від 21.10.2016 №22317330 про державну реєстрацію 
припинення 14.07.2011 (внесення рішення засновників 
(учасників) про припинення юридичної особи в результаті 
реорганізації 12.04.2011) ВАТ «Тер нопіль зооветпостач» 
(код за ЄДРПОУ - 00727245, 46003, Тернопільська об-
ласть, м. Тернопіль, вул. Ділова, буд. 5) в результаті пе-
ретворення, що отримано від ТОВ «Тернопільзооветпос-
тач» (код за ЄДРПОУ - 00727245) листом від 21.10.2016 
№37 (за вх.№8827-з від 24.10.2016), скасовано реєстра-
цію випуску акцій ВАТ «Тернопільзооветпостач» (код 
за ЄДРПОУ - 00727245). Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ «Тернопільзооветпостач» (код за 
ЄДРПОУ - 00727245) від 10.07.2008 року №8/19/1/08, ви-
дане 04.03.2009 Тернопільським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №350-КФ-С-А від 
10 листопада 2016 року.

11.11.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПФР обов’язкове.

НКцПФР інформує про результати свого чергового засідання
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 10 листопада 2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про відмову в погодженні внутрішніх документів саморегулівної організації професійних 
учасників фондового ринку «Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів»

прийнято рішення

2. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку-діяльності 
з торгівлі цінними паперами ТОВ «М-ПРОФІТ», код за ЄДРПОУ 37875469 (брокерська діяль-
ність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

3. Щодо погодження набуття істотної участі Д’яковим О.Д. у професійному учаснику фондово-
го ринку ТОВ «КУА «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

прийнято рішення

4. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Управління механізації №1» (попередня назва ВАТ «Управління механізації 
№1»)

прийнято рішення

5. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітова-
них ПАТ «Новоолександрівське» (попередня назва ВАТ «Новоолександрівське»)

прийнято рішення

6. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, емітова-
них ПрАТ «Промтехнологія» (попередня назва ЗАТ «Промтехнологія»)

прийнято рішення

7. Про затвердження Змін до Положення про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, 
облігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу (МЮУ)

прийнято рішення 
(реєстрація в 

МЮУ)
8. Щодо скасування реєстрації випуску облігацій внутрішньої місцевої позики Київської Міської 
Ради 2012 року (серія G)

прийнято рішення

9. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «АЛЕРО» від 12.08.2016 № 64 на 
постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 04.08.2016 
№ 476-СХ-3-Е

постанову про 
накладення 

санкції - залишити 
без змін, 

а скаргу – без 
задоволення

10. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «АЛЕРО» від 12.08.2016 № 64 на 
постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 04.08.2016 
№ 477-СХ-3-Е

постанову про 
накладення 

санкції - залишити 
без змін, 

а скаргу – без 
задоволення
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НПО ДНІПРОПРЕС"
Наглядова рада  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НПО

ДНІПРОПРЕС" (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Героїв Сталінграду, буд. 139 ; код ЄДРПОУ 24991515 )  повідомляє про
проведення  позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15
грудня 2016 року за адресою: Україна, м. Дніпро , вул. Героїв Сталінгра-
ду,буд.139 (нова адреса проспект Богдана Хмельницького,139), в залі
засідань на першому поверсі будівлі головного корпусу. Початок зборів
о 14.00 годині. Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведен-
ня зборів з 13.00 годин  до 13.45 годин у день проведення зборів. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -
09.12.2016 р. Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:  -
паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що пос-
відчує особу; - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавс-
тва - представникам акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядоку  денного Загаль-
них зборів:

1. Обрання  членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяль-

ність Товариства за 2014- 2015 рiк.
3. Звіт  Наглядової Ради Товариства  за 2014-2015 рік.
4. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за резуль-

татами розгляду аудиторського звіту за 2014- 2015 рр.
5. Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та

балансу Товариства за 2014-2015 р.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття

збитків) за підсумками роботи у 2014-2015році.
7. Припинення повноважень Голови та членів діючої Наглядової ради

Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 
9. Обрання членів Наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-пра-

вових договорів з членами Наглядової ради.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ "НПО ДНІПРОПРЕС"  та затвер-

дження нової редакції Статуту ПрАТ  "НПО ДНІПРОПРЕС".
13. Визначення уповноваженої особи  для підписання та державної ре-

єстрації Статуту Товариства.
14. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх Положень Това-

риства, шляхом викладення їх в нової редакції.
15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів,

ринкова вартість яких перевущує 25 відсотків активів за даними останньої

річної фінансової звітності товариства.Схвалення укладених значних пра-
вочинів.

16. Попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів То-
вариства та надання повноважень Наглядовій раді по прийняттю рішень
про вчинення Товариством значних правочинів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnip-
ropress.net.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва   (тис. грн.)

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися  у
робочі дні з 10.00 до 16.00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталін-
граду, буд. 139, в залі засідань на першому поверсі будівлі головного кор-
пусу, а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Генеральний директор. Пропозиції щодо порядку денного направляти Ге-
неральному директору в письмовій формі за адресою : 49000, м. Дніпро,
вул. Героїв Сталінграду, буд. 139.Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном: (056) 740-62-45 . 

Наглядова рада ПрАТ "НПО ДНІПРОПРЕС"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАФТОВА КОМПАНIЯ  "ОЙЛ СIТI" ) (Код за ЄДРПОУ 32043600) повідом-
ляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у
зв'язку з чим частково спростовується інформація, опублікована в офіцій-
ному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 79 від 25.04.2016 ро-
ку.  Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Да-
та розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄД-
РПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС А-
УДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН") (Код за ЄДРПОУ 35811822) повідомляє, що в
річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з
чим частково спростовується інформація, опублікована в офіційному дру-
кованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року.   Слід
вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний
2015

звітний
2014

попередній
2013

Усього активів 180743 104 981 69 694
Основні засоби 25918 29 677 25 772
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 80046 41 532 24 034
Сумарна дебіторська заборгованість 43817 14 068 10 168
Грошові кошти та їх еквіваленти 4054 3 690 2 172
Нерозподілений прибуток 14427 7 562 6 986
Власний капітал 15735 8 870 8 294
Статутний капітал 1 000 1 000 1 000
Довгострокові зобов'язання - - -
Поточні зобов'язання 164696 96 111 61 400
Чистий прибуток (збиток) 6865 576 3 739
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000 1 000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - - -

Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду - - - 

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 605 579 590

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 150698

Власний капітал 150508

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 191170

Власний капітал 190583

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛФС СЕРВІСЕС"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛФС СЕРВІСЕС") (Код за ЄДРПОУ 36556884) повідомляє, що в річній фі-
нансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частко-
во спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому
виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року. Слід вважати вір-
ним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП") (Код за ЄДРПОУ 37194253)   повідомляє, що
в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з
чим частково спростовується інформація, опублікована в офіційному дру-
кованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року.   Слід
вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ" ) (Код за ЄДРПОУ 33719147)  пові-
домляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено,
у зв'язку з чим частково спростовується інформація, опублікована в офі-
ційному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016
року.   Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС А-
УДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІНВЕСТ 4"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Будінвест 4" ) (Код за ЄДРПОУ 36295787) повідомляє, що в річній фінан-
совій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частково
спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому ви-
данні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати вір-
ним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 191170

Власний капітал 190583

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 54534

Власний капітал 54258

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 58623

Власний капітал 58361

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 63347

Власний капітал 53759

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7 офіс 104. Приватне акціонерне то-
вариство "Торговий дім "Гідросила", код ЄДРПОУ 34894740, повідомляє, що
в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", 10.11.2016
р. Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" на
01.12.2016 р., з письмовим повідомленням акціонерів про проведення поза-
чергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до да-
ти їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до по-
рядку денного. Позачергові  загальні збори акціонерів ПрАТ "Торговий дім
"Гідросила", відбудуться 01.12.2016р. о 11.00 годині за адресою: м. Кро-
пивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 104. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників відбудеться 01.12.2016 року з 10-20 до 10-50 за місцем проведен-
ня загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів які ма-
ють право на участь у річних загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи

позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
4. Про виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів

та розміру дивідендів на одну акцію.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру (представнику ак-

ціонера) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право
участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гід-
росила". Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з ма-
теріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, з дня отримання
повідомлення за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 104, у
робочі дні з 9.00 до 16.00 години (з 12.00 по 13.00 - обідня перерва), а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://tdgid-
rosila.pat.ua. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий
дім "Гідросила": головний бухгалтер Островська Олена Анатоліївна Теле-
фон для довідок (0522) 39-53-34. Т. в .о. голови правління - виконавчо-
го директора ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Лук'яненко А.В.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛФС СЕРВІСЕС"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛФС СЕРВІСЕС") (Код за ЄДРПОУ 36556884) повідомляє, що в річній фі-
нансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частко-
во спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому
виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року. Слід вважати вір-
ним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП") (Код за ЄДРПОУ 37194253)   повідомляє, що
в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з
чим частково спростовується інформація, опублікована в офіційному дру-
кованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року.   Слід
вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ" ) (Код за ЄДРПОУ 33719147)  пові-
домляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено,
у зв'язку з чим частково спростовується інформація, опублікована в офі-
ційному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016
року.   Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС А-
УДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІНВЕСТ 4"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Будінвест 4" ) (Код за ЄДРПОУ 36295787) повідомляє, що в річній фінан-
совій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частково
спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому ви-
данні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати вір-
ним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 191170

Власний капітал 190583

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 54534

Власний капітал 54258

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 58623

Власний капітал 58361

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 63347

Власний капітал 53759

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7 офіс 104. Приватне акціонерне то-
вариство "Торговий дім "Гідросила", код ЄДРПОУ 34894740, повідомляє, що
в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", 10.11.2016
р. Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" на
01.12.2016 р., з письмовим повідомленням акціонерів про проведення поза-
чергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до да-
ти їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до по-
рядку денного. Позачергові  загальні збори акціонерів ПрАТ "Торговий дім
"Гідросила", відбудуться 01.12.2016р. о 11.00 годині за адресою: м. Кро-
пивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 104. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників відбудеться 01.12.2016 року з 10-20 до 10-50 за місцем проведен-
ня загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів які ма-
ють право на участь у річних загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи

позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
4. Про виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів

та розміру дивідендів на одну акцію.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру (представнику ак-

ціонера) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право
участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гід-
росила". Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з ма-
теріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, з дня отримання
повідомлення за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 104, у
робочі дні з 9.00 до 16.00 години (з 12.00 по 13.00 - обідня перерва), а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://tdgid-
rosila.pat.ua. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий
дім "Гідросила": головний бухгалтер Островська Олена Анатоліївна Теле-
фон для довідок (0522) 39-53-34. Т. в .о. голови правління - виконавчо-
го директора ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Лук'яненко А.В.
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Шановні акціонери!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НПО ДНІПРОПРЕС"
Наглядова рада  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НПО

ДНІПРОПРЕС" (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Героїв Сталінграду, буд. 139 ; код ЄДРПОУ 24991515 )  повідомляє про
проведення  позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15
грудня 2016 року за адресою: Україна, м. Дніпро , вул. Героїв Сталінгра-
ду,буд.139 (нова адреса проспект Богдана Хмельницького,139), в залі
засідань на першому поверсі будівлі головного корпусу. Початок зборів
о 14.00 годині. Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведен-
ня зборів з 13.00 годин  до 13.45 годин у день проведення зборів. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -
09.12.2016 р. Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:  -
паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що пос-
відчує особу; - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавс-
тва - представникам акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядоку  денного Загаль-
них зборів:

1. Обрання  членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяль-

ність Товариства за 2014- 2015 рiк.
3. Звіт  Наглядової Ради Товариства  за 2014-2015 рік.
4. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за резуль-

татами розгляду аудиторського звіту за 2014- 2015 рр.
5. Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та

балансу Товариства за 2014-2015 р.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття

збитків) за підсумками роботи у 2014-2015році.
7. Припинення повноважень Голови та членів діючої Наглядової ради

Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 
9. Обрання членів Наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-пра-

вових договорів з членами Наглядової ради.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ "НПО ДНІПРОПРЕС"  та затвер-

дження нової редакції Статуту ПрАТ  "НПО ДНІПРОПРЕС".
13. Визначення уповноваженої особи  для підписання та державної ре-

єстрації Статуту Товариства.
14. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх Положень Това-

риства, шляхом викладення їх в нової редакції.
15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів,

ринкова вартість яких перевущує 25 відсотків активів за даними останньої

річної фінансової звітності товариства.Схвалення укладених значних пра-
вочинів.

16. Попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів То-
вариства та надання повноважень Наглядовій раді по прийняттю рішень
про вчинення Товариством значних правочинів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnip-
ropress.net.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва   (тис. грн.)

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися  у
робочі дні з 10.00 до 16.00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталін-
граду, буд. 139, в залі засідань на першому поверсі будівлі головного кор-
пусу, а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Генеральний директор. Пропозиції щодо порядку денного направляти Ге-
неральному директору в письмовій формі за адресою : 49000, м. Дніпро,
вул. Героїв Сталінграду, буд. 139.Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном: (056) 740-62-45 . 

Наглядова рада ПрАТ "НПО ДНІПРОПРЕС"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАФТОВА КОМПАНIЯ  "ОЙЛ СIТI" ) (Код за ЄДРПОУ 32043600) повідом-
ляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у
зв'язку з чим частково спростовується інформація, опублікована в офіцій-
ному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 79 від 25.04.2016 ро-
ку.  Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Да-
та розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄД-
РПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС А-
УДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН") (Код за ЄДРПОУ 35811822) повідомляє, що в
річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з
чим частково спростовується інформація, опублікована в офіційному дру-
кованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року.   Слід
вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний
2015

звітний
2014

попередній
2013

Усього активів 180743 104 981 69 694
Основні засоби 25918 29 677 25 772
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 80046 41 532 24 034
Сумарна дебіторська заборгованість 43817 14 068 10 168
Грошові кошти та їх еквіваленти 4054 3 690 2 172
Нерозподілений прибуток 14427 7 562 6 986
Власний капітал 15735 8 870 8 294
Статутний капітал 1 000 1 000 1 000
Довгострокові зобов'язання - - -
Поточні зобов'язання 164696 96 111 61 400
Чистий прибуток (збиток) 6865 576 3 739
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000 1 000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - - -

Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду - - - 

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 605 579 590

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 150698

Власний капітал 150508

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 191170

Власний капітал 190583

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛФС СЕРВІСЕС"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛФС СЕРВІСЕС") (Код за ЄДРПОУ 36556884) повідомляє, що в річній фі-
нансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частко-
во спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому
виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року. Слід вважати вір-
ним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП") (Код за ЄДРПОУ 37194253)   повідомляє, що
в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з
чим частково спростовується інформація, опублікована в офіційному дру-
кованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року.   Слід
вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ" ) (Код за ЄДРПОУ 33719147)  пові-
домляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено,
у зв'язку з чим частково спростовується інформація, опублікована в офі-
ційному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016
року.   Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС А-
УДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІНВЕСТ 4"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Будінвест 4" ) (Код за ЄДРПОУ 36295787) повідомляє, що в річній фінан-
совій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частково
спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому ви-
данні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати вір-
ним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 191170

Власний капітал 190583

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 54534

Власний капітал 54258

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 58623

Власний капітал 58361

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 63347

Власний капітал 53759

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7 офіс 104. Приватне акціонерне то-
вариство "Торговий дім "Гідросила", код ЄДРПОУ 34894740, повідомляє, що
в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", 10.11.2016
р. Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" на
01.12.2016 р., з письмовим повідомленням акціонерів про проведення поза-
чергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до да-
ти їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до по-
рядку денного. Позачергові  загальні збори акціонерів ПрАТ "Торговий дім
"Гідросила", відбудуться 01.12.2016р. о 11.00 годині за адресою: м. Кро-
пивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 104. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників відбудеться 01.12.2016 року з 10-20 до 10-50 за місцем проведен-
ня загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів які ма-
ють право на участь у річних загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи

позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
4. Про виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів

та розміру дивідендів на одну акцію.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру (представнику ак-

ціонера) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право
участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гід-
росила". Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з ма-
теріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, з дня отримання
повідомлення за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 104, у
робочі дні з 9.00 до 16.00 години (з 12.00 по 13.00 - обідня перерва), а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://tdgid-
rosila.pat.ua. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий
дім "Гідросила": головний бухгалтер Островська Олена Анатоліївна Теле-
фон для довідок (0522) 39-53-34. Т. в .о. голови правління - виконавчо-
го директора ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Лук'яненко А.В.

Шановні акціонери!
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"НПО ДНІПРОПРЕС"
Наглядова рада  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НПО

ДНІПРОПРЕС" (місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
вул. Героїв Сталінграду, буд. 139 ; код ЄДРПОУ 24991515 )  повідомляє про
проведення  позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 15
грудня 2016 року за адресою: Україна, м. Дніпро , вул. Героїв Сталінгра-
ду,буд.139 (нова адреса проспект Богдана Хмельницького,139), в залі
засідань на першому поверсі будівлі головного корпусу. Початок зборів
о 14.00 годині. Реєстрація учасників зборів проводиться за місцем проведен-
ня зборів з 13.00 годин  до 13.45 годин у день проведення зборів. Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -
09.12.2016 р. Для реєстрації та участі у загальних зборах необхідно мати:  -
паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що пос-
відчує особу; - довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавс-
тва - представникам акціонерів.

Перелік питань, включених до проекту порядоку  денного Загаль-
них зборів:

1. Обрання  членів лічильної комісії Загальних зборів.
2. Звіт Генерального директора про фінансово - господарську діяль-

ність Товариства за 2014- 2015 рiк.
3. Звіт  Наглядової Ради Товариства  за 2014-2015 рік.
4. Затвердження висновків аудитора (аудиторської компанії) за резуль-

татами розгляду аудиторського звіту за 2014- 2015 рр.
5. Затвердження річних результатів діяльності, фінансової звітності та

балансу Товариства за 2014-2015 р.
6. Про розподіл прибутку Товариства (визначення порядку покриття

збитків) за підсумками роботи у 2014-2015році.
7. Припинення повноважень Голови та членів діючої Наглядової ради

Товариства.
8. Визначення кількісного складу Наглядової ради. 
9. Обрання членів Наглядової ради. 
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладати-

муться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди.
11. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-пра-

вових договорів з членами Наглядової ради.
12. Внесення змін до Статуту ПрАТ "НПО ДНІПРОПРЕС"  та затвер-

дження нової редакції Статуту ПрАТ  "НПО ДНІПРОПРЕС".
13. Визначення уповноваженої особи  для підписання та державної ре-

єстрації Статуту Товариства.
14. Про внесення та затвердження змін до внутрішніх Положень Това-

риства, шляхом викладення їх в нової редакції.
15. Прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів,

ринкова вартість яких перевущує 25 відсотків активів за даними останньої

річної фінансової звітності товариства.Схвалення укладених значних пра-
вочинів.

16. Попереднє схвалення  значних правочинів, які можуть вчинятися
Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів То-
вариства та надання повноважень Наглядовій раді по прийняттю рішень
про вчинення Товариством значних правочинів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.dnip-
ropress.net.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товарис-
тва   (тис. грн.)

З документами, пов'язаними з порядком денним зборів, особи, які ма-
ють право на участь у загальних зборах, можуть особисто ознайомитися  у
робочі дні з 10.00 до 16.00 годин за адресою: м. Дніпро, вул. Героїв Сталін-
граду, буд. 139, в залі засідань на першому поверсі будівлі головного кор-
пусу, а також в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.
Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- Генеральний директор. Пропозиції щодо порядку денного направляти Ге-
неральному директору в письмовій формі за адресою : 49000, м. Дніпро,
вул. Героїв Сталінграду, буд. 139.Додаткову інформацію можна отримати
за телефоном: (056) 740-62-45 . 

Наглядова рада ПрАТ "НПО ДНІПРОПРЕС"

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАФТОВА КОМПАНIЯ  "ОЙЛ СIТI" ) (Код за ЄДРПОУ 32043600) повідом-
ляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у
зв'язку з чим частково спростовується інформація, опублікована в офіцій-
ному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 79 від 25.04.2016 ро-
ку.  Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Да-
та розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інфор-
маційній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄД-
РПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприєм-
ця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС А-
УДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"КОМПАНІЯ АСТРА ЛАЙН") (Код за ЄДРПОУ 35811822) повідомляє, що в
річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з
чим частково спростовується інформація, опублікована в офіційному дру-
кованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року.   Слід
вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний
2015

звітний
2014

попередній
2013

Усього активів 180743 104 981 69 694
Основні засоби 25918 29 677 25 772
Довгострокові фінансові інвестиції - - -
Запаси 80046 41 532 24 034
Сумарна дебіторська заборгованість 43817 14 068 10 168
Грошові кошти та їх еквіваленти 4054 3 690 2 172
Нерозподілений прибуток 14427 7 562 6 986
Власний капітал 15735 8 870 8 294
Статутний капітал 1 000 1 000 1 000
Довгострокові зобов'язання - - -
Поточні зобов'язання 164696 96 111 61 400
Чистий прибуток (збиток) 6865 576 3 739
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 000 1 000 1 000
Кількість власних акцій, викуплених
протягом періоду (шт.) - - -

Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду - - - 

Чисельність працівників на кінець
періоду (осіб) 605 579 590

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 150698

Власний капітал 150508

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 191170

Власний капітал 190583

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛФС СЕРВІСЕС"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ЛФС СЕРВІСЕС") (Код за ЄДРПОУ 36556884) повідомляє, що в річній фі-
нансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частко-
во спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому
виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року. Слід вважати вір-
ним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРАЙМБУДІНВЕСТГРУП") (Код за ЄДРПОУ 37194253)   повідомляє, що
в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з
чим частково спростовується інформація, опублікована в офіційному дру-
кованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016 року.   Слід
вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата роз-
криття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформацій-
ній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ
аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою
проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за
ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МЕДІКАЛ ТОМОГРАФ ІНВЕСТМЕНТ" ) (Код за ЄДРПОУ 33719147)  пові-
домляє, що в річній фінансовій звітності за 2015 рік самостійно виявлено,
у зв'язку з чим частково спростовується інформація, опублікована в офі-
ційному друкованому виданні  "Відомості НКЦПФР"  № 81 від 27.04.2016
року.   Слід вважати вірним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2
Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній ін-
формаційній базі даних Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за
ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підпри-
ємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС А-
УДИТ", код за ЄДРПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"БУДІНВЕСТ 4"

(попереднє найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"Будінвест 4" ) (Код за ЄДРПОУ 36295787) повідомляє, що в річній фінан-
совій звітності за 2015 рік самостійно виявлено, у зв'язку з чим частково
спростовується інформація, опублікована в офіційному друкованому ви-
данні  "Відомості НКЦПФР"  № 80 від 26.04.2016 року.   Слід вважати вір-
ним в розділ І. Основні відомості про емітента п. 2 Дата розкриття повно-
го тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії: "10.11.2016"; п. 4  Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської
фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений
аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВI-
ДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА  "АВАНС АУДИТ", код за ЄД-
РПОУ 32707083.

В розділі II. Основні показники фінансово-господарської діяльності під-
приємства (тис. грн.) слід вважати вірним:

Інший текст публікації  залишається незмінним. Звертаємо увагу на те,
що Текст Повідомлення за змістом та обсягом відповідає вимогам, що
встановлені до відповідного виду регулярної річної інформації згідно По-
ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів № 2826. 

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 191170

Власний капітал 190583

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 54534

Власний капітал 54258

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 58623

Власний капітал 58361

Найменування показника звітний період  за 2015р. 
Усього активів 63347

Власний капітал 53759

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
ПРАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГІДРОСИЛА"

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство "Тор-
говий дім "Гідросила". Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
25002, м Кіровоград, вул. Орджонікідзе 7 офіс 104. Приватне акціонерне то-
вариство "Торговий дім "Гідросила", код ЄДРПОУ 34894740, повідомляє, що
в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства", 10.11.2016
р. Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачер-
гових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" на
01.12.2016 р., з письмовим повідомленням акціонерів про проведення поза-
чергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до да-
ти їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до по-
рядку денного. Позачергові  загальні збори акціонерів ПрАТ "Торговий дім
"Гідросила", відбудуться 01.12.2016р. о 11.00 годині за адресою: м. Кро-
пивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 104. Реєстрація акціонерів та їх пред-
ставників відбудеться 01.12.2016 року з 10-20 до 10-50 за місцем проведен-
ня загальних зборів акціонерів. Дата складення переліку акціонерів які ма-
ють право на участь у річних загальних зборах акціонерів 25.11.2016 р.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосу-

вання.
3. Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи

позачергових загальних зборів акціонерів товариства.
4. Про виплату дивідендів, затвердження загального розміру дивідендів

та розміру дивідендів на одну акцію.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру (представнику ак-

ціонера) необхідно мати при собі документи, що підтверджують право
участі у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ "Торговий дім "Гід-
росила". Акціонери (представники акціонерів) можуть ознайомитися з ма-
теріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, з дня отримання
повідомлення за адресою: м. Кропивницький, вул. Ельворті, 7, офіс 104, у
робочі дні з 9.00 до 16.00 години (з 12.00 по 13.00 - обідня перерва), а в
день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Адреса
власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень
щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://tdgid-
rosila.pat.ua. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення ак-
ціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань по-
рядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ "Торговий
дім "Гідросила": головний бухгалтер Островська Олена Анатоліївна Теле-
фон для довідок (0522) 39-53-34. Т. в .о. голови правління - виконавчо-
го директора ПрАТ "Торговий дім "Гідросила" Лук'яненко А.В.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

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

«Коростенська райсільгоспхімія». 2. Код за ЄДРПОУ 05488590. 3. Міс-
цезнаходження емітента 11502, Житомирська обл., м. Коростень,  
вул. Т. Кралі, буд.66. 4. Міжміський код, телефон та факс 04142 66582, 
факсу немає. 5. Електронна поштова адреса korhimiya@emzvit.com.ua.

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації www.korostenhimiya.inf.ua. 7. Вид 

особливої інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства 

«Коростенська рйсільгоспхімія» (надалі — Товариство), які відбулися 
11 листопада 2016 року прийнято рішення про попереднє надання згоди 
на вчинення значних правочинів Товариства. Відомості щодо правочинів 
із зазначенням, зокрема, їх характеру — Загальними зборами Товари-
ства 11 листопада 2016 року попередньо надано згоду на вчинення При-
ватним акціонерним товариством «Коростенська райсільгоспхімія» зна-

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСьКА РАйСІЛьГОСПХІМІЯ»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №217, 14 листопада 2016 р. 
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чних правочинів, пов’язаних із наданням майна Товариства в заставу, 
наданням майна Товариства в оренду, продажем Товариством належно-
го йому майна, отриманням Товариством позик, які можуть вчинятися 
Приватним акціонерним товариством «Коростенська рйсільгоспхімія» 
протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, з 
визначенням граничної сукупної вартості таких правочинів на рівні 
2000000 (два мільйони) гривень 00 копійок. Гранична сукупність вартості 
правочинів визначена на рівні 2000000 (два мільйони) гривень 00 копі-
йок. Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової 
звітності (на 31.12.2015 р.) складає 679,9 тис.грн. Співвідношення гра-
ничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за да-
ними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) складає 
294,161 %. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату прийнят-

тя відповідним органом управління емітента рішення про попереднє на-
дання згоди на вчинення значних правочинів (11.11.2016 р.) складає 
617711 штук голосуючих акцій. Кількість голосуючих акцій, що зареєстро-
вані для участі у загальних зборах акціонерів, які відбулися (11.11.2016 р.) 
складає 617711 штук голосуючих акцій. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
проголосували «ЗА» прийняття рiшення — 617711 шт., або 100% голосiв 
акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є влас-
никами голосуючих акцiй; «ПРОТИ» прийняття даного рiшення голосiв 
не зареєстровано.

ІІІ. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. 2.Голова правління Вигівський 
Леонід Миколайович 11.11.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ТРОЯНIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  00954194;
3. Місцезнаходження:  71151, Запорiзька область, Бердянський район,

с. Трояни, вул. Шкiльна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06153) 95-3-03 (06153) 95-2-89
5. Електронна поштова адреса: trojani@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.trojani.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

У зв'язку зi смертю припиняються повноваження Голови правління Оль-
ховика Володимира Григоровича (паспорт АК 132349 виданий 03.04.1998
р. Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл). Часткою в ста-
тутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа перебувала з
21.01.2014 р. по 06.10.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.

Згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Троянiвський елева-
тор " №2/2016 вiд 09.11.2016 року у зв'язку з реорганiзацiєю ПАТ "Троянiвс-
ький елеватор" шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський елеватор" припи-
няються повноваження наступних посадових осіб:

- Члена правлiння Асєєвой Олени Вячеславiвни (паспорт СЮ 397219
виданий 15.09.2015 р. Бердянським МВ УДМС України в Запорiзькiй обл.).
Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi особа перебу-
вала з 08.10.2015 року по 09.11.2016 року. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини немає.

- Голови Наглядової ради Небоян Владислава Володимировича (пас-
порт АК 264365 виданий 20.08.1998 р. Баглiйським РВ УМВС Днiпродзер-
жинська в Днiпропетровськiй областi). Часткою в статутному капiталi емi-
тента володiє 0,000013%. На посадi особа перебувала з 17.07.2013 року
по 09.11.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни немає.

- Члена Наглядової ради Юраша Юрiя Олександровича (паспорт АМ
430721 виданий 19.04.2001 р. Самарским РВ ДМУ УМВС України в Дн-всь-
кiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На посадi осо-
ба перебувала з 17.07.2013 року по 09.11.2016 року. Непогашеної судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Наглядової ради Ржевського Павла Миколайовича (паспорт АЕ
345681 виданий 13.06.1996 р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпро-
петровськiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На по-
садi особа перебувала з 17.07.2013 року по 09.11.2016 року. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Гнiненка Олега Станiславовича (паспорт АК
862631 виданий 17.02.2000 р. АНД РВ ДМУ УМВС України в Днiпропет-
ровськiй обл.). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На поса-
дi особа перебувала з 17.07.2013 року по 09.11.2016 року. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Пальчика Михайла Олександровича. Згоди на
розкритя паспортних данних не надано. Часткою в статутному фондi емi-
тента не володiє. На посадi особа перебувала з 17.07.2013 року по
09.11.2016 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.

- Члена Ревiзiйної комiсiї Зiнченка Антона Олеговича (паспорт АН
307364 виданий 14.02.2005 р. Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпро-
петровськiй областi). Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. На
посадi особа перебувала з 17.07.2013 року по 09.11.2016року. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Згiдно протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Троянiвський елева-
тор " №2/2016 вiд 09.11.2016 року обрано уповноваженою особою - Голо-
ву комiсiї з припинення Товариства Асєєву Олену Вячеславiвну (паспорт
СЮ 397219 виданий 15.09.2015 р.Бердянським МВ УДМС України в Запо-
рiзькiй обл.). Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом ос-
таннiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер Бердянського вiддiлення Фiлiї Запо-
рiзької дирекцiї "IндексБанк". Особа займає iншi посади на пiдприємствах:
- Провiдний бухгалтер Троянiвського ВСП ТОВ "Оптiмус Плюс" (з 2014р.
основне мiсце роботи), мiсцезнаходження - м. Днiпро, проспект Богдана
Хмельницького, буд.122, корп.Е-5, кiм.17. Строк повноважень уповноваже-
ної особи - з 09.11.2016 р. до моменту закiнчення процедури припинення
ПАТ "Троянiвський елеватор " шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський еле-
ватор". Часткою в статутному фондi емiтента не володiє. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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 Уповноважена особа - Голова комiсiї з
припинення Товариства Асєєва Олена Вячеславiвна 09.11.2016 р.

Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРО-

МАШПРОМСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи: 
05476747, місцезнаходження юридичної особи: 50027, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО (вул. Димитрова), б. 71, прим. 2, 
(надалі — Товариство) повідомляє про проведення позачергових загаль-
них зборів акціонерів Товариства (надалі — Збори), які відбудуться 
01.12.2016 р. за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34 Г,  
2-й поверх, актовий зал (№ б/н). Початок Зборів о 09 год. 00 хв.

Проект порядку денного:
1. Про обрання ТОВ "АФТ", як особи, що виконує повноваження лічиль-

ної комісії Товариства, для роз'яснення щодо порядку голосування, підра-
хунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення го-
лосування на загальних зборах. Затвердження умов договору на виконання 
повноважень лічильної комісії.

2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства, за-
твердження регламенту роботи Загальних зборів Товариства.

3. Зміна типу та найменування Товариства.
4. Про приведення у відповідність місцезнаходження Товариства в 

зв’язку з перейменуванням вулиці .
5. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій 

редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної ре-
єстрації нової редакції Статуту Товариства.

6. Про припинення попередніх редакцій положень про загальні збори 
Товариства, про виконавчий орган Товариства, про Ревізійну комісію Това-

риства, про Наглядову раду Товариства.
7. Затвердження Положення про загальні збори, Положення про вико-

навчий орган, Положення про Ревізійну комісію Товариства, Положення 
про Наглядову раду в новій редакції.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах проводить-
ся за адресою проведення Зборів з 08 год. 00 хв. до 08 год. 45 хв. у день 
проведення Зборів.

Для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати: паспорт або 
інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу; 
довіреність або інші документи, які відповідно до чинного законодавства 
підтверджують повноваження — представникам акціонерів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах — 25.11.2016 р.

Ознайомитися з матеріалами порядку денного Зборів, особи, які мають 
право на участь у загальних зборах, можуть у робочі дні та у робочий час 
за адресою: 50027, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Героїв 
АТО (вул. Димитрова), буд.71, прим.2, 2-й поверх, аналітичне бюро (№ б/н) 
шляхом особистого подання звернення про бажання ознайомитися з мате-
ріалами та зазначенням переліку питань для ознайомлення.

Веб-сайт на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кож-
ного з питань, включених до проекту порядку денного — www.elps.dp.ua.

Особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами — Терещенко Валентина Миколаївна, Сємєнцова Наталія 
Андріївна.

Телефони для довідок: (056) 409-76-06, 409-76-13.
Наглядова Рада ПАТ «ЕМПС»
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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 Уповноважена особа - Голова комiсiї з

припинення Товариства Асєєва Олена Вячеславiвна 09.11.2016 р.

№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1. 09.11.2016 Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Троянiвський елеватор» Приєднання

Зміст інформації: Причиною приєднання ПАТ "Троянiвський елеватор" (00954194) до Публiчного акцiонерного Товариства "Розiвський елеватор"
(00954337) є придбання в 2015 роцi на пiдставi рiшення Антимонопольного комiтету України компанiєю OPTIMUSAGRO HOLDING LTD акцiй ПАТ "Тро-
янiвський елеватор" та акцiй ПАТ "Розiвський елеватор" що забезпечило перевищення 50 вiдсоткiв голосiв у вищому органi управлiння ПАТ "Троянiвсь-
кий елеватор" та перевищення 50 вiдсоткiв голосiв у вищому органi управлiння ПАТ "Розiвський елеватор".
Загальнi збори ПАТ "Троянiвський елеватор", щодо приєднання до ПАТ "Розiвський елеватор", вiдбулись 18 травня 2016 року та 09 листопада 2016 ро-
ку. Щодо питання припинити ПАТ "Троянiвський елеватор" шляхом приєднання до Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" загальни-
ми зборами акцiонерiв ПАТ "Троянiвський елеватор" було прийнято рiшення з результатом голосування 100% "ЗА" (6 067 824 голосiв) та 0% "ПРОТИ" (0
голосiв) вiд кворуму. Участь у процедурi приєднання до ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код 00954337), мiс-
цезнаходження: 49033, Днiпропетровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграда, буд. 122, крiм ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИС-
ТВА "ТРОЯНIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 00954194, мiсцезнаходження: 71151, Запорiзька обл., Бердянський район, село Трояни, вули-
ця Шкiльна, буд.1) беруть: 
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРЕЗНЕГУВАТСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 00955101, мiсцезнаходження: 56209, Миколаївсь-
ка обл., Березнегуватський район, селище Березнегувате, вулиця Березнегуватська, буд. 16).
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИМОРСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" (iдентифiкацiйний код 00954314, мiсцезнаходження:
Запорiзька область, Приморський район, м. Приморськ, вул. Курортна, буд. 89 )
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЯКИМIВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (iдентифiкацiйний код 23792434, мiсцезнаходження: 72501, Запорiзька область,
Якимiвський район, смт. Якимiвка, вул. Курортна, буд.1)
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕРХНЬОТОКМАЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" (iдентифiкацiйний код 00954357, мiсцезна-
ходження: 71206, Запорiзька область, Чернiгiвський район, селище Верхнiй Токмак Перший, вул. Привокзальна, буд. 8А)
- ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРIХIВСЬКИЙ КОМБIНАТ ХЛIБОПРОДУКТIВ" (iдентифiкацiйний код 00951579, мiсцезнаходження: 70501, За-
порiзька область, Орiхiвський район, мiсто Орiхiв, вул. Покровська, буд.129)
Умовами приєднання ПАТ "Троянiвський елеватор" (00954194) до ПАТ "Розiвський елеватор" (00954337) є передання всього майна ПАТ "Троянiвський

елеватор" (00954194), прав та обов'язкiв правонаступнику ПАТ "Розiвський елеватор" (00954337). Простi акцiї ПАТ "Троянiвський елеватор" (00954194),
яке припиняється шляхом приєднання до ПАТ "Розiвський елеватор" (00954337), пiдлягають конвертацiї у простi акцiї правонаступника ПАТ "Розiвський
елеватор" (00954337). Коефiцiєнт конвертацiї простих акцiй складає 1:1. Iнших цiнних паперiв (зокрема привiлейованих акцiй, облiгацiй), що пiдлягають
конвертацiї у акцiї Правонаступника не iснує. Публiчне акцiонерне товариство "Розiвський елеватор" (00954337) мiсцезнаходження: 49033, Днiпропет-
ровська область, м. Днiпропетровськ, вул. Героїв Сталiнграда, буд. 122 є правонаступником всiх прав та обов'язкiв Публiчного акцiонерного товариства
"Троянiвський елеватор" (00954194). Акцiонери ПАТ "Троянiвський елеватор" (00954194), яке припиняється шляхом приєднання, набувають права учас-
тi в статутному капiталi Публiчного акцiонерного товариства "Розiвський елеватор" (00954337). Акцiонерам ПАТ "Троянiвський елеватор" (00954194) пiс-
ля приєднання належатиме 7 603 200 акцiй на суму 1 900 800 гривень в статутному капiталi ПАТ "Розiвський елеватор"; сукупна частка, належна акцi-
онерам ПАТ "Троянiвський елеватор" (00954194) в статутному капiталi ПАТ "Розiвський елеватор" складатиме 18,64334 %. Розмiр статутного капiталу
правонаступника - ПАТ "Розiвський елеватор" пiсля приєднання складає 10 195 599,00 грн., який розподiлено на 40 782 396 (сорок мiльйонiв сiмсот вi-
сiмдесят двi тисячi триста дев'яносто шiсть) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. (нуль гривень 25 копiйок) кожна.

Повідомлення про виникнення особливої емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "ТРОЯНIВСЬКИЙ ЕЛЕВА-
ТОР"; 

2. Код за ЄДРПОУ:  00954194;
3. Місцезнаходження:  71151, Запорiзька область, Бердянський район,

с. Трояни, вул. Шкiльна, 1;
4. Міжміський код, телефон та факс: (06153) 95-3-03 (06153) 95-2-89
5. Електронна поштова адреса: trojani@mails.dp.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.trojani.pat.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про припинення емітента

шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за
рішенням вищого органу емітента або суду.

II. Текст повідомлення

Наступним ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРТНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА 
КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» (далі — ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІН-
НЯ»), ідентифікаційний код 33152471, адреса: 01014, м. Київ, вул. Струтин-
ського Сергія, 6, повідомляє, що має намір придбати пакет акцій 
ПАТ «Одеський припортовий завод» (код за ЄДРПОУ 00206539, адреса: 
вул. Заводська, 3, м. Южне, Одеська обл., 65481), який становить 99,567% 
статутного капіталу товариства. 

Придбання планується здійснити шляхом участі у конкурсі з продажу 
пакета акцій з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, який 
оголошений ФДМУ в газеті «Відомості приватизації» №87 (100) від 
31.10.2016 р.

Додатково повідомляємо, що ні ПрАТ «ВК «УКРНАФТОБУРІННЯ», ні 
особи, які пов’язані з ним відносинами контролю, не мають у володінні 
(управлінні, користуванні) акцій ПАТ «Одеський припортовий завод».

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «УКРНАФТОБУРІННЯ» 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКцiОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛьНА КОМПАНiЯ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 

08.11.2016 року (протокол б/н від 08.11.2016 р.) надано згоду на укладання 
Товариством із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» значного правочину, а саме: Договору 
поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за ви-
конання ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» у повному обсязі зобов'язань за Догово-
ром про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Борж-
нику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії — еквівалентний сумі, що не перевищує 
15 000  000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання 
у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії — не більше ніж по «01» лютого 2021 року 
(включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії — на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лі-
нії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії 
укладаються без додаткового рішення Наглядової ради Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не 
перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною 
кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% 
(тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в 
гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за 
користування частиною кредиту, наданою в євро.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного кур-
су НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларів США становить 
2557,0654 грн.). Таким чином, вартість договору складає 383559,81 тис. 

грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi — 2590788 тис. грн. Спiввiдношення суми 
коштів, що є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за дани-
ми останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 14,8%. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не перед-
бачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 
08.11.2016 року (протокол б/н від 08.11.2016 р.) надано згоду на укладання 
Товариством із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» значного правочину, а саме: Договору 
поруки, у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за ви-
конання ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» у повному обсязі зобов'язань за Догово-
ром про відкриття кредитної лінії, згідно з умовами якого Банк відкриє Борж-
нику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії — еквівалентний сумі, що не перевищує 
15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США, з можливістю надання 
у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро;

- строк дії кредитної лінії — не більше ніж по «01» лютого 2021 року 
(включно);

- надання кредиту у межах кредитної лінії — на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лі-
нії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії 
укладаються без додаткового рішення Наглядової ради Товариства;

- сплата процентів за користування кредитною лінією у розмірі, що не 
перевищує 13% (тринадцять відсотків) річних, за користування частиною 
кредиту, наданою в доларах США, та у розмірі, що не перевищує 30% 
(тридцять відсотків) річних, за користування частиною кредиту, наданою в 
гривні, та у розмірі, що не перевищує 20% (двадцять відсотків) річних, за 
користування частиною кредиту, наданою в євро.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного кур-
су НБУ станом на 08.11.2016 року 100 доларів США становить 2557,0654 
грн.). Таким чином, вартість договору складає 383559,81 тис. грн. Вартiсть 
активiв ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi — 2590788 тис. грн. Спiввiдношення суми коштів, що 
є предметом правочину, до вартостi активiв Товариства за даними остан-
ньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 14,8 %. 

Додаткові критерії для віднесення правочину до значного, що не перед-
бачені законодавством, статутом акціонерного товариства не визначені.

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

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

2. Голова Правління                     Шекета О.М.  09.11.2016

КОМПАНІЯ GLENSHEE HOLDiNGS LiMiTED
Відповідно до ст. 64 Закону України «Про акціонерні товариства» Ком-

панія GLENSHEE HOLDINGS LIMITED, реєстраційний номер 188735, міс-
цезнаходження: АГІУ ПАВЛУ, 15 ЛЕДРА ХАУЗ, АГІОС АНДРЕАС, А/С 1105, 
м. Нікосія, Кіпр, повідомляє про намір придбати 795 083 903 шт. (сімсот 
дев’яносто п’ять мільйонів вісімдесят три тисячі дев’ятсот три) простих 
іменних акцій ПАТ «ОДЕСЬКИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 
00206539), що становить 99,567% статутного капіталу, які запропоновані 
до продажу Фондом державного майна України на конкурсі з відкритістю 

пропонування ціни за принципом аукціону, що відбудеться 14 грудня 
2016 року згідно з інформаційним повідомленням про проведення конкурсу 
(опубліковане в газеті «Відомості приватизації» №87 (1003) від 
31.10.2016).

Станом на дату цього повідомлення Компанія GLENSHEE HOLDINGS 
LIMITED та афілійовані з нею особи не володіють акціями ПАТ «ОДЕСЬ-
КИЙ ПРИПОРТОВИЙ ЗАВОД»

14.11.2016
Уповноважений представник

(код ЄДРПОУ: 01423062) інформує про втрату оригіналу тимчасо-
вого свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Феодосійський ме-

ханічний завод» №134/1/2013-Т видане Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, дата реєстрації 10.09.2013р.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФЕОДОСІйСьКИй МЕХАНІЧНИй ЗАВОД»
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Комісія з припинення 
ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РОМЕНСьКЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«СОРТНАСІННЄОВОЧ»

(код ЄДРПОУ 00492345, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., 
м. Ромни, вул. Полтавська, 190) повідомляє про проведення уста-
новчих зборів засновників (учасників) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «РОМЕНСьКЕ ПІДПРИЄМСТВО «СОРТНА-
СІННЄОВОЧ», які відбудуться «14» грудня 2016 року о 14 годині 
00 хвилин за адресою: 42004, Україна, Сумська обл., м. Ромни, 
вул. Полтавська, 190 в приміщенні актового залу (зал №1). Реє-
страція засновників (учасників) Товариства з додатковою відповідаль-
ністю «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч» — акціонерів Пу-
блічного акціонерного товариства «Роменське підприємство 
«Сортнасіннєовоч», що припиняється, для їх участі у зборах, відбу-
деться «14» грудня 2016 року з 13 години 00 хвилин до 13 години 
50 хвилин за місцем проведення установчих зборів. Право на участь в 
установчих зборах засновників (учасників) Товариства з додатковою 
відповідальністю «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч» мають 
всі акціонери Публічного акціонерного товариства «Роменське підпри-
ємство «Сортнасіннєовоч», що припиняється. Для реєстрації засно-
вникам (учасникам) необхідно пред`явити документ, що посвідчує осо-
бу, представникам засновників (учасників) додатково потрібно надати 
довіреність (або інший документ, що підтверджує їх повноваження), 
оформлену у відповідності до вимог законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИй (ПЕРЕЛІК ПИТАНь, ЩО ВИНОСЯТьСЯ НА 
ГОЛОСУВАННЯ) УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ ЗАСНОВНИКІВ 

(УЧАСНИКІВ) ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛьНІСТЮ «РОМЕНСьКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«СОРТНАСІННЄОВОЧ»:
1. Обрання лічильної комісії установчих зборів засновників (учасни-

ків) Товариства з додатковою відповідальністю «Роменське підприєм-
ство «Сортнасіннєовоч».

2. Обрання голови та секретаря установчих зборів засновників 
(учасників) Товариства з додатковою відповідальністю «Роменське 
підприємство «Сортнасіннєовоч».

3. Створення Товариства з додатковою відповідальністю «Ромен-
ське підприємство «Сортнасіннєовоч», яке утворюється внаслідок при-
пинення Публічного акціонерного товариства «Роменське підприєм-
ство «Сортнасіннєовоч» шляхом його перетворення та є повним 
правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків Публічного ак-
ціонерного товариства «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч».

4. Затвердження передавального акту між Публічним акціонерним 
товариством «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч» та Товари-
ством з додатковою відповідальністю «Роменське підприємство 
«Сортнасіннєовоч».

5. Затвердження розміру статутного капіталу Товариства з додатко-
вою відповідальністю «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч».

6. Затвердження складу засновників (учасників) Товариства з до-
датковою відповідальністю «Роменське підприємство «Сортнасіннєо-
воч» та розподіл часток між ними у статутному капіталі.

7. Визначення місцезнаходження Товариства з додатковою відпо-
відальністю «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч».

8. Створення виконавчого органу Товариства з додатковою відпо-
відальністю «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч», його об-
рання та укладення з ним трудового договору (контракту).

9. Створення ревізійної комісії Товариства з додатковою відпові-
дальністю «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч», обрання її 
голови та членів, встановлення строку їх повноважень.

10. Затвердження Статуту Товариства з додатковою відповідаль-
ністю «Роменське підприємство «Сортнасіннєовоч».

11. Надання повноважень щодо підписання Статуту Товариства з 
додатковою відповідальністю «Роменське підприємство «Сортнасін-
нєовоч» від імені всіх його засновників (учасників).

12. Визначення уповноважених осіб з питань державної реєстрації 
Товариства з додатковою відповідальністю «Роменське підприємство 
«Сортнасіннєовоч» та його установчих документів.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, що 
стосуються питань порядку денного установчих зборів засновників 
(учасників) Товариства з додатковою відповідальністю «Роменське 
підприємство «Сортнасіннєовоч» — Роменець Іван Миколайович. До-
відки за телефоном: (05448) 7-86-83.

Комісія з припинення Товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАцІЇ ЕМІТЕНТА
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГiЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 14022407
3. Місцезнаходження: 40031, м. Суми, проспект Курський, 147-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 67-12-50; 67-12-58
5. Електронна поштова адреса: a.mazyar@technologia.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: technologia.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
ІІ. Текст повідомлення

05 листопада 2016 року Загальними Зборами акцiонерiв АТ «ТЕХНОЛОГІЯ» 
(Протокол № 29 вiд 05.11.2016 року) прийнято рiшення про надання згоди на 
вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 600 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних 

зборах — 600 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рішен-

ня — 600 000 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рі-

шення — 0 шт.
Дані щодо предмета правочину, ринкової вартості майна або послуг, що 

є предметом правочину, вартості активів емітента за даними останньої річ-
ної фінансової звітності та співвідношення ринкової вартості майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними 
останньої річної фінансової звітності та інші істотні умови правочину не за-
значаються, тому що вiдповiдно до чинного законодавства України, вимоги 
щодо розкриття iнформацiї про iстотнi умови правочину iз заiнтересованiстю 
до Товариства не застосовуються, оскiльки Товариство є приватним 
акцiонерним товариством та iнше Статутом Товариства не встановлено.

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

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

Голова Правління В.М. Мерзлий,  11.11.2016 року
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство 
«Енергопостачальна компанiя «Житомиробленерго»

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

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

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про прийняття рі-
шення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість

ІІ. Текст Повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 

08.11.2016 року (протокол б/н від 08.11.2016 р.) надано згоду на укладання 
Товариством із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ 
УКРАЇНА» правочину із заінтересованістю, а саме: Договору про покладен-
ня боржником виконання обов'язку на іншу особу, у відповідності з яким на 
Товариство буде покладено обов'язок виконати зобов'язання за Договором 
про відкриття кредитної лінії №19-МВ/12 від 04 липня 2012 року. 

Заінтересованою особою у вчиненні ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕР-
ГО» даного правочину є юридична особа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», код 
ЄДРПОУ: 33947089, місцезнаходження: Бульвар Т.Шевченка/
вул. Пушкiнська, буд.5-7/29, м. Київ, Київська область, 01004. 

Ознаки заiнтересованостi у вчиненні вказаного правочину: ТОВ «ВС 
ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» є афiлiйованою особою до акцiонерiв 
Товариства у розумiннi статтi 71 Закону України «Про акцiонернi товари-
ства» та виступає стороною Договору про покладення боржником виконан-
ня обов'язку на iншу особу. 

Сума коштів, що є предметом правочину складає 9 000 000,00 (дев'ять 
мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 
08.11.2016 року 100 доларів США становить 2557,0654 грн.). Таким чином, 
вартість договору складає 230135,89 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi — 2590788 тис. грн. Спiввiдношення суми коштів, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 8,88 %. 

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

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

2. Голова Правління  Шекета О.М.
09.11.2016

ПУБЛІЧНЕ АКцiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛьНА КОМПАНiЯ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

ПАТ «БАНК ІНВЕСТИцІй ТА ЗАОЩАДЖЕНь»
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство 
"Банк iнвестицiй та заощаджень"

2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.bisbank.com.ua/images/
general/info-ovsienko.pdf

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням звасiдання Спостережної ради Публiчного акцiонерного това-

риства «Банк iнвестицiй та заощаджень» (надалi — Товариство) Протокол 
вiд 09 листопада 2016 р. припиненi повноваження Члена Спостережної 
ради Овсiєнко Тетяни Валентинiвни за власним бажанням.

Рiшення прийнято у зв’язку з тим, що Овсiєнко Тетяна Валентинiвна 
надала заяву до Товариства з проханням вивести її зi складу Спостережної 
ради Товариства у зв'язку з сiмейними обставинами.

Овсiєнко Тетяна Валентинiвна громадянка України, згоди на 
опублiкування паспортних даних не надавала. Не володiє часткою у ста-
тутному капiталi. Перебувала на посадi з квiтня 2015 року. Непогашеної 
судимостi за посадовi та корисливi 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 Кузовкiн i.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.09
(дата)

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 Публічне акціонерне товариство 

"Запорізький автомобілебудівний 
завод" 

2. Код за ЄДРПОУ 25480917
3. Місцезнаходження 69600 Запоріжжя проспект Собор-

ний, 8
4. Міжміський код, телефон та факс 061 286-04-21 061 286-04-21
5. Електронна поштова адреса opcb@zaz.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://www.avtozaz.com/ua/patzaz

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рішенням Голови Правління (Наказ від 11.11.2016 №407-к), Студенни-

кову Тетяну Анатоліївну, паспорт серія СН номер 382007 виданий 26.12.1996 
Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві, звільнено з посади Головного 

бухгалтера з 11.11.2016 року. Звільнення здійснено на підставі особистої 
письмової заяви. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Во-
лодіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді 
з 09.01.2014 до 11.11.2016.

Рішенням Голови Правління (Наказ від 11.11.2016 №408-к), Чепеленко 
Юлію Олександрівну, паспорт серія СВ номер 824260 виданий 03.06.2003 
Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорізькій області, призначено на 
посаду Головного бухгалтера з 14.11.2016 року. Призначення здійснено на 
підставі особистої письмової заяви. Строк, на який призначено особу: без 
зазначення строку. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п'яти років — заступник головного бухгалтера, начальник відділу, головний 
бухгалтер. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє па-
кетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає.

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 М.М. Євдокименко
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.11.11
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРІЗьКИй АВТОМОБІЛЕБУДІВНИй ЗАВОД”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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НКцПФР затвердила зміни до порядку 
здійснення емісії облігацій підприємств та 

МФО
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 

фондового ринку) на черговому засіданні, яке відбулося 
10 листопада 2016 року, затвердила зміни до Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу.

Внесені зміни спрямовані на покращення захисту прав 
інвесторів (власників облігацій). Зокрема, в документі 
змінюються вимоги щодо забезпечення облігацій підпри-
ємств, а також змінюється перелік документів, що має 
надаватись до НКЦПФР для реєстрації випуску та про-
спекту емісії облігацій.

Змінами до Положення уніфіковано механізм скасу-
вання реєстрації випуску облігацій з порядком скасуван-
ня реєстрації випуску акцій.

Документом передбачено встановлення додаткових ви-
мог щодо надання інформації про третіх осіб — гарантів та 
поручителів, — які здійснюють забезпечення облігацій.

Затверджене Положення буде направлено на держав-
ну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Фондовый рынок Украины в четверг 
отскочил вверх

Украинский рынок акций в четверг скорректировался 
вверх после снижения днем ранее: индекс «Украинской 
биржи» (УБ) повысился на 1,26% — до 848,04 пункта, 
индекс ПФТС — на 0,31%, до 268,87 пункта.

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

Объем торгов на ПФТС составил 798,9 млн грн, в том 
числе акциями — 0,3 млн грн.

В «индексной корзине» УБ в авангарде роста были ак-
ции «Центрэнерго» (+2,14%), Райффайзен Банка Аваль 
(+2,03%) и «Донбассэнерго» (+1,38%).

Снизились в цене только акции «Укрнафты» (-0,42%).
На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 

(+1,19%) и «Мотор Сичи» (+1%).
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 

четверг вырос на 2,23% — до 510,14 пункта при объеме 
торгов 3,9 млн злотых (26,5 млн грн).

Среди индексных акций подорожали бумаги «Керне-
ла» (+3,35%), «Астарты» (+2,6%) и KSG Agro (+2,58%).

Подешевели только акции «Агротона» (-7,19%).

Фондовые индексы Украины в пятницу 
утром изменяются разнонаправленно

Украинские биржевые индексы в пятницу утром де-
монстрируют разнонаправленную динамику: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) к 11:20 кв снизился на 0,3% — 
до 845,49 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,04% — 
до 268,99 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались бумаги 
«Укрнафты» (+0,84%), Райффайзен Банка Аваль (+0,37%), 
«Мотор Сичи» (-1,15%) и «Центрэнерго» (-0,78%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+0,31%) и «Мотор Сичи» (-0,88%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гончаренко, 

украинский рынок акций в течение недели безуспешно 
пытается преодолеть уровень сопротивление на 850 
пунктов по индексу УБ.

В пятницу вероятны очередные попытки штурма ука-
занного уровня. В то же время, учитывая сложившийся в 
этот день смешанный внешний фон, рынок, скорее все-
го, завершит торговую сессию в «красной зоне», полага-
ет эксперт.

Президент подписал закон о 
реструктуризации долга ГП «Антонов» по 

облигациям, выпущенным в 2009г под 
госгарантии

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 
о реструктуризации долга государственного предприя-
тия «Антонов» перед государством по облигациям, вы-
пущенным в 2009 году по государственные гарантии.

Как сообщается на официальном сайте парламента, 
президент подписал соответствующий закон (законопро-
ект №5244) «О реструктуризации задолженности государ-
ственного предприятия «Антонов» в четверг, 10 ноября.

Как сообщалось, 20 октября Верховная Рада Украины 
приняла данный закон в целом 285 голосами.

Закон предусматривает, что предприятие «Антонов» 
будет погашать задолженность перед государством еже-
квартально равными частями на протяжении 10 лет, на-
чиная с первого квартала 2017 года.

Со дня вступления в силу данного закона штрафные 
санкции на сумму задолженности не начисляются, а на-
численные на день вступления в силу закона пени и дру-
гие штрафные санкции — списываются.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 
публикации.

Как сообщалось, присоединенный летом 2009 года в 
рамках реорганизации к ГП «Антонов» Киевский авиаза-
вод «Авиант» (КиГАЗ «Авиант») в июле 2009 года выпу-
стил облигации общей номинальной стоимостью 
858 млн грн, по итогам размещения с августа 2009 года 
по июль 2010 было привлечено 594,996 млн грн.

По данным пояснительной записки к закону, общий 
объем задолженности ГП «Антонов» перед государством 
по облигациям КиГАЗ «Авиант» по состоянию на 1 авгу-
ста 2016 года составил 1 млрд 271,813 млн грн. Из них 
сумма основного долга — 706,03 млн грн, в том числе: 
номинальная стоимость облигаций — 578, 906 млн грн, 
купонный доход за 2013 год — 63,915 млн грн, купонный 
доход за 2014 год — 63,209 млн грн. Размер начислен-
ной за невыполнение обязательств пени — 
565,783 млн грн.

Сумма купонного процентного дохода, оплаченного 
ГП «Антонов» в 2009-2010 гг. за счет средств предприя-
тия, — 84,979 млн грн, сумма купонного дохода, опла-
ченного в 2010-2011гг. за счет средств госбюджета, — 
113,362 млн грн.

Поскольку ГП «Антонов» в 2013 и 2014 гг. не получило 
средства из госбюджета на оплату купонного дохода по 
облигациям, требования банков кредиторов были удо-
влетворены Министерством финансов.

ГП «Антонов» ведущий украинский разработчик и про-
изводитель авиатехники, признанный мировой лидер в 
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нише транспортных самолетов самого широкого назна-
чения. Предприятие сотрудничает с 76 странами мира. 
По решению правительства, с апреля 2015 года входит в 
состав госконцерна «Укроборонпром».

Доллар дешевеет относительно евро 
и иены впервые за 5 сессий

Доллар США слабо дешевеет относительно евро и 
иены на торгах в пятницу.

Ослабление американской валюты, как к евро, так и к 
иене, отмечается впервые за пять сессий и связано с 
увеличением спроса на валюты «тихой гавани» в усло-
виях падения азиатских фондовых рынков.

Индекс, отслеживающий динамику доллара относи-
тельно 10 основных мировых валют, опустился в ходе тор-
гов в пятницу на 0,1%, сообщает агентство Bloomberg.

С начала этой недели индикатор подскочил на 2,4% — 
это максимальный рост с мая 2015 года — на ожидани-
ях, что политика Дональда Трампа, избранного новым 
президентом США, вынудит Федеральную резервную 
систему (ФРС) ускорить темпы повышения базовой про-
центной ставки.

Среди предвыборных обещаний Д.Трампа — сокра-
щение налогов, а также наращивание инвестиций в ин-
фраструктуру для стимулирования экономического ро-
ста. Политика нового президента США, по мнению 
экспертов, будет способствовать росту инфляции, что 
говорит в пользу подъема ставки Федрезервом.

Фьючерсный рынок оценивает вероятность подъема 
ставки американским Центробанком в декабре в 80%.

Азиатские валюты продолжают дешеветь относитель-
но доллара США в пятницу на опасениях оттока капита-
ла из развивающихся стран в результате политики  
Д.Трампа. Курс австралийского доллара опустился в ходе 
торгов на 0,1%, индонезийская рупия и южнокорейская 
вона также ослабляются относительно доллара США.

Индикатор валют развивающихся стран MSCI Emerging 
Markets Currency опустился в ходе торгов на 0,5%.

Нефть дешевеет из-за сохраняющегося 
избытка предложения, Brent ниже $46

Цены на нефть, упав в четверг более чем на 1%, про-
должаются снижаться в пятницу на ожиданиях сохране-
ния избытка предложения сырья на рынке.

Прогноз Международного энергетического агентства 
(МЭА) свидетельствует, что дисбаланс спроса и предло-
жения сохранится и в будущем году, если страны ОПЕК 
не предпримут сокращения производства. Только в октя-
бре мировая добыча выросла на 800 тыс. баррелей при 
слабо растущем спросе.

Оптимизм по поводу возможности заключения стра-
нами ОПЕК соглашения о снижении добычи продолжает 
убывать. МЭА сообщило о росте добычи странами кар-
теля в октябре до рекордных 33,83 млн баррелей в день. 
Это, считают участники рынка, плохо сочетается с их 
планами ограничить предложение нефти на рынке и еще 
более затруднит согласование снижения производства 
до объявленных в сентябре 32,5-33 млн.

Нефть может подешеветь до $40 или ниже при срыве 
договоренности стран ОПЕК о сокращении добычи, го-
ворят эксперты.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 8:00 МСК опустилась на 
0,3% до $45,72 за баррель.

Цена декабрьских фьючерсных контрактов на нефть 
WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже 
(NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,4% — до 
$44,50 за баррель.

Добыча нефти в США растет, заявленные избранным 
президентом Дональдом Трампом меры могут еще бо-
лее усилить эту тенденцию, хотя и не сразу.

Сейчас добыча сланцевой нефти в США составляет 
почти 4,5 млн баррелей в день, чуть больше составляет 
традиционная добыча, импорт — 7 млн баррелей в день. 
Д.Трамп говорил в ходе избирательной кампании о не-
обходимости энергетической независимости США.

В то же время мнения экспертов в отношении послед-
ствий избрания Д.Трампа президентом США для нефтя-
ного рынка разделились, согласно опросу агентства 
Bloomberg, практически пополам.

Падению цен на нефть, которые определяются в дол-
ларах, способствовала на этой неделе и продолжающе-
еся укрепление американской валюты. В пятницу курс 
доллар к корзине основных валют слабо снижается по-
сле роста на 1,6% в предыдущие дни.

Риски усиления инфляции в США после 
победы Трампа потрясли рынок облигаций

Риски усиления инфляции в США после избрания До-
нальда Трампа президентом, для которых уже придума-
ли термин «трампфляция», взбудоражили финансовые 
рынки и привели к активному росту доходности гособли-
гаций США, пишет Financial Times.

Доходность 10-летних US Treasuries в ночь на 11 ноя-
бря поднялась до 2,118% с 2,070% в среду, когда она 
увеличилась самыми быстрыми темпами более чем за 
три года. В ходе торгов в пятницу она выросла до 2,15%. 
Таким образом, повышение доходности 10-летних бон-
дов США за последние четыре сессии стало самым зна-
чительным за 2,5 года, а 30-летних — с 2009 года (на 
38 базисных пунктов, до 2,957% на конец основных тор-
гов в четверг).

Обещания увеличить вложения в инфраструктуру зву-
чали практически в каждом выступлении Д.Трампа, и его 
победная речь в среду не стала исключением. «Мы со-
бираемся привести города в порядок и отстроить доро-
ги, мосты, туннели, аэропорты, школы и больницы, — 
сказал он. — Мы собираемся восстановить 
инфраструктуру, которая, кстати, станет лучшей в мире. 
И в процессе восстановления мы обеспечим миллионы 
наших людей работой».

Цены гособлигаций США уже испытывали понижа-
тельное давление в последние недели после рекордно-
го ралли ранее в этом году, и планы нового президента, 
которые, как ожидается, подстегнут рост ВВП и потреби-
тельских цен, усилили эту тенденцию.

Гособлигации других развитых стран также дешевеют, 
что поднимает их доходность с рекордно низких отметок, 
зафиксированных минувшим летом. Доходность  
10-летних бумаг Великобритании подскочила на 80 ба-
зисных пунктов за последние три месяца, Германии — 
на 40 базисных пунктов.
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Избрание Трампа положительно скажется 
на сделках M&A в пределах США — 

эксперты
Банкиры и юристы теперь практически уверены в поло-

жительном влиянии победы Дональда Трампа на прези-
дентских выборах в США на рынок слияний и поглощений, 
хотя ранее в этом году возможность его избрания пред-
ставлялась катастрофой для M&A, пишет Financial Times.

Эксперты, однако, оговаривают, что позитива следует 
ждать в отношении сделок, заключаемых между амери-
канскими компаниями, тогда как попытки поглощения 
американских активов иностранными конкурентами мо-
гут быть встречены прохладно.

«Трамп всю жизнь занимался сделками. В сочетании с 
платформой Республиканской партии это является хо-
рошим знаком для общей обстановки в сфере корпора-
тивных сделок», — полагает юрист Dechert Эрик Сигел.

Книга Д.Трампа «Искусство заключать сделки» (The Art 
of the Deal) снова вошла в моду среди нью-йоркских биз-
несменов, которые, перечитав ее, решили, что в первую 
очередь новый президент будет прагматиком. По мнению 
специалистов по M&A, Д.Трамп и его администрация 
благосклонно отнесутся ко всем слияниям и поглощени-
ям, которые будут соответствовать заявленным ими це-
лям: восстановлению инфраструктуры США, повышению 
производительности и расширению мощностей в энерге-
тике и оборонной промышленности, а также поддержке 
рабочих мест в обрабатывающей промышленности.

«Трамп как президент может оказаться не таким рез-
ким, как Трамп-кандидат. Представляется, что его инстин-
кты будут направлены на поддержку бизнеса и занято-
сти», — отметил руководитель отдела корпоративного 
права юрфирмы Freshfields Саймон Марчант.

Традиционно президенты-республиканцы и назначен-
ные ими регуляторы намного охотнее разрешали сдел-
ки, чем демократы. Так, при Джордже Буше-младшем 
Вашингтон оспаривал в среднем 14 сделок в год, а при 
Билле Клинтоне — 32 в год. За первые шесть лет пре-
зидентства Барака Обамы министерство юстиции пу-
блично оспорило в среднем 17 M&A в год, заблокировав 
в последние годы несколько сверхбольших сделок, вклю-
чая попытку Comcast поглотить Time Warner Cable за 
$45 млрд в 2014 году, слияние Sprint и T-Mobile, а также 
Halliburton и Baker Hughes.

В настоящее время окончательного решения властей 
ждет целый ряд сделок на сумму почти $300 млрд, вклю-

чая два M&A в сфере медицинского страхования общей 
стоимостью свыше $85 млрд.

«Главная задача — обеспечить преемственность по-
литики Минюста, — утверждает президента Американ-
ского антимонопольного института Дайана Мосс. — 
Наши ключевые отрасли отличаются очень высокой 
степенью концентрации, и это создает огромные про-
блемы с точки зрения конкуренции».

Некоторые политологи отмечают, что кампания  
Д.Трампа была более популистской и содержала боль-
ше положений о вмешательстве государства в экономи-
ку и бизнес, чем принято у республиканских кандидатов, 
поэтому его дальнейшие шаги трудно прогнозировать.

В частности, Д.Трамп говорил, что при нем объявлен-
ная, но не завершенная сделка AT&T и Time Warner на 
$85 млрд не состоится, поскольку такая концентрация 
отрицательно скажется на потребителях. Он также упо-
минал, что был против объединения Comcast и 
NBCUniversal, состоявшегося в 2013 году.

«Его не радуют слияния в медийной сфере с учетом 
того, как к нему относились СМИ», — комментирует про-
фессор бизнес-школы Росса при Мичиганском универ-
ситете Эрик Гордон.

Пока неясно, будет ли такой подход распространяться 
на все отрасли экономики и выльется ли он в реальные 
ограничения.

Протекционизм Д.Трампа может привести к более 
жесткому контролю сделок, в которых иностранные ком-
пании покупают американские корпорации. Ряд предста-
вителей банковского сектора и юристов прогнозируют, 
что предложение германской химкомпании Bayer купить 
американского производителя семян и сельскохозяй-
ственных химикатов Monsanto будет изучено под лупой 
и сделка может сорваться.

«Забудьте о китайских компаниях, приобретающих 
американские активы, это было сложно сделать при 
Обаме, а при Трампе будет еще сложнее», — заявил FT 
источник в банковских кругах.

Вместе с тем сделка двух американских химкомпаний 
Dow Chemical и DuPont стоимостью $130 млрд может 
быстро получить зеленый свет, поскольку она поможет 
компаниям США расти, развивать бизнес и успешнее 
конкурировать на мировом рынке, полагают аналитики.

При подготовке раздела «Новости» 
использованы материалы веб-сайта НКЦПФР, 
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