
№187 (2191) 02.10.2015 р.
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
Ук ра їн ської Між бан ків ської Ва лют ної Бір жі 

Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

від 29 вересня 2015  м. Київ  №1524 

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяль-
ності депозитарної установи, 
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУ-
НАЛЬНИЙ БАНК»

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (зі змінами) (далі – Порядок), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-

ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ 286506 від 08.10.2013, видану ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУ-
НАЛЬНИЙ БАНК» (91055, Луганська обл., місто Луганськ, 
вулиця Шевченка В.В., будинок 18 А; код за ЄДРПОУ 
24191588), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу IV По-
рядку та згідно з постановою Правління Національного 
банку України від 14.09.2015 № 604 «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬ-
НИЙ БАНК».

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього 
рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(І. Чирікалова) протягом 5 робочих днів з дати прийняття 
цього рішення забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1524–1527 від 29.09.2015 р. 
Рішення Комісії № 1530–1533 від 29.09.2015 р. 
Рішення Комісії № 1535 від 29.09.2015 р. 
Рішення Комісії № 1539, 1540 від 29.09.2015 р.
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

від 29 вересня 2015  м. Київ  № 1525 

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяль-
ності депозитарної установи, 
ПАТ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (зі змінами) (далі – Порядок), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяльності депозитарної установи 
серії АЕ №263294 від 10.09.2013, видану ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СХІДНО-ПРОМИС-
ЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (91047, Луганська обл., 
м. Луганськ, вулиця 26 Бакінскіх Комісаров, будинок 155; 
код за ЄДРПОУ 23478833), на підставі підпункту 3 пункту 
1 розділу IV Порядку та згідно з постановою Правління 
Національного банку України від 09.09.2015 № 595 «Про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ПРО-
МИС ЛОВИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК».

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього 
рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(І.  Чирікалова) протягом 5 робочих днів з дати прийнят-
тя цього рішення забезпечити опублікування цього рі-
шення в офіційному виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

від «29» вересня 2015  м. Київ  № 1526

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку – депозитарної діяль-
ності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної 
установи, ПАТ «Укргазпром-
банк»

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинен-
ня дії та анулювання ліцензії на окремі види професій-
ної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних папе-
рів), затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 816 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 01.06.2013 за № 862/23394 (зі змінами) (далі – По-
рядок), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяльності депозитарної установи 
серії АЕ № 286659 від 08.10.2013, видану ПУБЛІЧНОМУ 
АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКР ГАЗ ПРОМ БАНК» 
(02098, м. Київ, Дніпровська набережна, будинок 13; код 
за ЄДРПОУ 24262992), на підставі підпункту 3 пункту 1 
розділу IV Порядку та згідно з постановою Правління На-
ціонального банку України від 14.09.2015 № 602 «Про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗПРОМ-
БАНК».

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього 
рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(І. Чирікалова) протягом 5 робочих днів з дати прийняття 
цього рішення забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 

від «29» вересня 2015  м. Київ  № 1527

Щодо анулювання ліцензії на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому рин-
ку – депозитарної діяльності, 
а саме депозитарної діяль-
ності депозитарної установи, 
ПАТ Акціонерний банк «Сто-
личний»

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензії на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 № 816 та за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (зі змінами) (далі – Порядок), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 
діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльнос-
ті, а саме депозитарної діяльності депозитарної устано-
ви серії АЕ № 263395 від 24.09.2013, видану ПУБЛІЧНО-
МУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНОМУ 
БАНКУ «СТОЛИЧНИЙ» (40024, Сумська обл., місто 
Суми, вул. Харківська, будинок 1; код за ЄДРПОУ 
20028816), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу IV По-
рядку та згідно з постановою Правління Національного 
банку України від 17.09.2015 № 614 «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «СТО-
ЛИЧНИЙ».

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього 
рішення забезпечити оприлюднення цього рішення на 
офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(І. Чирікалова) протягом 5 робочих днів з дати прийняття 
цього рішення забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«29» вересня 2015р.  м. Київ  №1530

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професійної 
діяльності на фондовому 
ринку ПАТ «УКРГАЗПРОМ-
БАНК», іден тифікаційний код 
юридичної особи 24262992

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії 
та анулювання ліцензій на окремі види професійної діяль-
ності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого 
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№185225 від 16.10.2012; дилерської діяльності серії АЕ 
№185226 від 16.10.2012 видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРГАЗПРОМБАНК» (місцез-
находження: 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, бу-
динок 13, ідентифікаційний код юридичної особи 
24262992), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV По-
рядку та згідно з постановою Правління Національного 
банку України від 14.09.2015 №602 «Про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗПРОМБАНК».

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

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(І. Чирікалова) 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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«29 » вересня 2015  м. Київ  № 1531

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку 
ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУ-
НАЛЬНИЙ БАНК», ідентифіка-
ційний код юридичної особи 
24191588

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
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діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, зареє-
строваного Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Національна ко-
місія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№ 185158 від 07.11.2012; дилерської діяльності серії АЕ 
№ 185159 від 07.11.2012, андеррайтингу серії АЕ 
№  185160 від 07.11.2012, діяльності з управління цінни-
ми паперами серії АЕ № 185161 від 09.10.2012, видані 
ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇН-
СЬКИЙ КОМУНАЛЬНИЙ БАНК» (місцезнаходження: 
91055, Луганська обл., місто Луганськ, вулиця Шевченка 
В. В., будинок 18 А, ідентифікаційний код юридичної осо-
би 24191588), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV 
Порядку та згідно з постановою Правління Національно-
го банку України від 14.09.2015 №604 про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ КОМУНАЛЬ-
НИЙ БАНК».

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

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(І.  Чирікалова) забезпечити опублікування цього рішен-
ня 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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«29» вересня 2015  м. Київ  № 1532 

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку 
ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «СТО-
ЛИЧНИЙ», ідентифікаційний 
код юридичної особи 20028816

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АВ 
№ 581120 від 30.03.2011; дилерської діяльності серії АВ 
№ 581119 від 30.03.2011, видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «СТО-
ЛИЧНИЙ» (місцезнаходження: 40024, Сумська обл., міс-
то Суми, вулиця Харківська, будинок 1, ідентифікаційний 
код юридичної особи 20028816), на підставі підпункту 3 
пункту 1 розділу ІV Порядку та згідно з постановою Прав-
ління Національного банку України від 17.09.2015 №614 
про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУ-
БЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ АКЦІОНЕР-
НИЙ БАНК «СТОЛИЧНИЙ».

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І.Устенко) забез-
печити внесення запису про видачу відповідної ліцензії 
до ліцензійного реєстру професійних учасників ринку 
цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«29» вересня 2015  м. Київ  №1533 

Щодо анулювання ліцензій на 
провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку 
ПАТ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ 
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК», іденти-
фікаційний код юридичної 
особи 23478833

Відповідно до пункту 11 розділу IV Порядку зупинення 
дії та анулювання ліцензій на окремі види професійної 
діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.05.2013 №816, заре-
єстрованого Міністерством юстиції України 01.06.2013 
за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі  - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№ 286984 від 03.09.2014; дилерської діяльності серії АЕ 
№ 286985 від 03.09.2014, видані ПУБЛІЧНОМУ АКЦІО-
НЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ 



№187, 2 жовтня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

5

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК» (місцезнаходження: 91047, Лу-
ганська обл., місто Луганськ, вулиця 26 Бакінскіх Коміса-
ров, будинок 155, ідентифікаційний код юридичної особи 
23478833), на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу ІV По-
рядку та згідно з постановою Правління Національного 
банку України від 09.09.2015 №595 про відкликання бан-
ківської ліцензії та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-ПРОМИСЛОВИЙ КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК».

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

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(І.  Чирікалова) забезпечити опублікування цього рішен-
ня 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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29.09.2015  м. Київ  № 1535

Про внесення змін до рішення 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
від 13 березня 2015 року 
№ 321

Відповідно до рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03.03.2015 №282 «Реко-
мендації щодо запобігання порушень прав інвесторів та 
вжиття заходів з уникнення ризиків при провадженні про-
фесійної діяльності на території проведення антитеро-
ристичної операції та тимчасово окупованій території» 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-

ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 35398197) з Переліку учасників фондового ринку на 
території АТО та тимчасово окупованій території, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 13 березня 2015 року № 321.

2. Вважати такими, що втратив чинність рядок № 29 
Переліку учасників фондового ринку на території АТО та 
тимчасово окупованій території, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 13 березня 2015 року № 321.

3. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити повідомлення ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНТЕЛЕКТ КАПІТАЛ» про 
прийняте рішення.

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

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій (І. 
Чирікалова) забезпечити опублікування цього рішення в 
офіційному друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена НКЦПФР Д.Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.09.2015   № 1539

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитарно-
го обліку цінних паперів

У зв’язку із рішенням Ради національної безпеки і обо-
рони України від 02.09.2015 року «Про застосування пер-
сональних спеціальних економічних та інших обмежу-
вальних заходів (санкцій)», яке введено в дію Указом 
Президента України від 16.09.2015 року № 549/2015 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 29.09.2015 по 22.09.2016 внесення змін 

до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, 
емітованих ПАТ «БМ Банк» (код за ЄДРПОУ – 33881201), 
у кількості 3104331243 шт. (99,9595 % від статутного ка-
піталу), власником яких є юридична особа нерезидент – 
ОАО «Банк Москвы» або Відкрите акціонерне товариство 
Акціонерний комерційний банк «Банк Москви». 

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
вищевказаного емітента, що належать зазначеному 
власнику, у депозитарній системі України, здійснювати 
облікові операції щодо внесення змін до системи депо-
зитарного обліку щодо цінних паперів зазначеного емі-
тента.

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

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

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711) у триденний термін з моменту отри-
мання ними копії цього рішення повідомити Комісію про 
його виконання. 
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6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення у встановленому по-
рядку копії цього рішення ПАТ «БМ Банк» (код за 
ЄДРПОУ – 33881201), та ПАТ «Національний депозита-
рій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

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

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

9. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за 
собою.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

29.09.2015  м. Київ  № 1540

Про зупинення внесення змін 
до системи депозитарного об-
ліку цінних паперів

На виконання постанов слідчого в ОВС слідчого відді-
лу Головного управління Служби безпеки України у м. 
Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції 
Алексенко Д.Г. від 03.09.2015 року та від 08.09.2015 року 
винесених в межах досудового розслідування за 
№  22014101110000209, відповідно до пункту 30 статті 8 
Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні», 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 30.09.2015 внесення змін до системи де-

позитарного обліку інвестиційних сертифікатів інвести-
ційних фондів ТОВ «КУА АПФ «Даліз-Фінанс» (код за 
ЄДРПОУ 34938583) (перелік додається).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним устано-
вам, що здійснюють облік прав власності на інвестиційні 
сертифікати інвестиційних фондів (перелік додається) у 
депозитарній системі України, здійснювати облікові опе-
рації щодо внесення змін до системи депозитарного об-
ліку інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів 
(перелік додається).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до 
відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав 
власності на інвестиційні сертифікати інвестиційних фон-
дів (перелік додається) у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

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

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

6. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Ми-
сюра) забезпечити відправлення копії цього рішення 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«29» вересня 2015 року 
№ 1540

Перелік пайових інвестиційних фондів ТОВ «КУА АПФ 
«Даліз-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 34938583), яким з 

30.09.2015 зупинено внесення змін до системи 
депозитарного обліку інвестиційних сертифікатів 

№ 
з/п

Реєстраційний 
код ЄДРІСІ

 Назва інвестиційного фонду

1 23200035 ЗНПІФ "СанІнвест" 
2 2321749 ЗНПІФ "Цертум-Інвест" 
3 23200044 ЗНПІФ "Безпека" 
4 2331235 ЗНПВІФ "ДалІз-Стандарт" 
5 2331486 ЗНПВІФ "ДалІз-ЕквІтІ" 
6 2331510 ЗНПВІФ "СІгма-Резерв" 
7 2331509 ЗНПВІФ "Бета-Перспектива" 
8 2331507 ЗНПВІФ "Омега-ФІнанс" 

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту нормативного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Щодо порядку виплати акціонер-
ним товариством дивідендів» (далі – Проект) розробле-
ний відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
Закону України «Про депозитарну систему України», з 
метою приведення регулювання питань щодо виплати 
акціонерним товариством дивідендів у відповідність до 
вимог Закону України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо захисту права інвесторів» 
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від 07 квітня 2015 року № 289-VIII, якими передбачено, 
що виплата акціонерним товариством дивідендів здій-
снюється через депозитарну систему України або безпо-
середньо акціонерам.

Проект передбачає затвердження Порядку виплати 
акціонерним товариством дивідендів, який встановлює 
послідовність дій акціонерного товариства, професійних 
учасників депозитарної системи України з виплати акціо-
нерним товариством дивідендів, порядок та строки пере-
рахування дивідендів особам, які мають право на отри-
мання дивідендів.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення просимо 
надсилати поштою на адресу Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Мос-
ковська, 8, корп. 30 (департамент регулювання депози-
тарної та клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@
nssmc.gov.ua; iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку — 
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та про-
позиції від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, ста-
новить 10 робочих днів з дати оприлюднення Проекту.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПфР

НКЦПфР зупинила,  
скасувала, відновила 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, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 №05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 № 2042-ту) та Витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Закритого акціонерного товариства «Гефест 
Плюс» (21014, м. Вінниця, вул. Нечуя-Левицького, 
буд. 14, код за ЄДРПОУ: 32257678), скасовано реєстра-
цію випуску акцій ЗАТ «Гефест Плюс». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Гефест Плюс» від 
11.09.2003 №26/02/1/03, видане Вінницьким територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№  118-Кф-С-А від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 №05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Закритого акціонерного товариства «Агентство 

«Надія — Чернігів» (14038, м. Чернігів, проспект Пере-
моги, буд. 139, код за ЄДРПОУ: 30036518), скасовано 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Агентство «Надія — 
Чернігів». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ  «Агентство «Надія — Чернігів» від 14.09.2005 
№66/20/1/05, видане Чернігівським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано — розпорядження № 119-Кф-С-А від 
29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 №2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 № 05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Закритого акціонерного товариства «Уманська 
швейна фабрика» (20300, Черкаська область, м. Умань, 
вул. Радянська, буд. 14, код за ЄДРПОУ: 00310077), ска-
совано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Уманська швей-
на фабрика». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «Уманська швейна фабрика» від 30.04.2002 
№33/23/1/02, видане Черкаським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано — розпорядження № 120-Кф-С-А 
від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 №05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Сільськогосподарського Відкритого акціонерного 
товариства «Білки» (22744, Вінницька область, Іллінець-
кий район, село Білки, вул. Радянська, буд. 4, код за 
ЄДРПОУ: 00414204), скасовано реєстрацію випуску ак-
цій Сільськогосподарського Відкритого акціонерно-
го товариства «Білки». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій Сільськогосподарського Відкритого 
акціонерного товариства «Білки» від 23.09.1998 
№99/02/1/98, видане Вінницьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано — розпорядження № 121-Кф-С-А 
від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 № 05/02/3165 (вх. від 
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05.08.2015 № 2042-ту) та Витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Відкритого акціонерного товариства «Гніванський 
підшипниковий завод» (місцезнаходження: 23310, Ві-
нницька область, Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Ле-
ніна, буд. 43, код за ЄДРПОУ: 05745213), скасовано реє-
страцію випуску акцій ВАТ «Гніванський підшипниковий 
завод». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ  «Гніванський підшипниковий завод» від 01.09.2000 
№37/02/1/00, видане Вінницьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано — розпорядження № 122-Кф-С-А 
від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпора-
тивних фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 та, роз-
глянувши лист Центрального територіального департамен-
ту Комісії від 04.08.2015 №05/02/3165 (вх. від 05.08.2015 
№2042-ту) та Витяг з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб та фізичних осіб-підприємців від 29.07.2015 про 
проведення державної реєстрації припинення Відкритого 
акціонерного товариства «Городищенське хлібоприймаль-
не підприємство» (місцезнаходження: 19501, Черкаська 
область, Городищенський район, м. Городище, вул. Інду-
стріальна, буд. 12, код за ЄДРПОУ: 00956879), скасовано 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Городищенське хлібо-
приймальне підприємство». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Городищенське хлібоприймальне під-
приємство» від 26.10.1998 №194/23/1/98, видане Черкась-
ким територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано — розпоряджен-
ня № 123-Кф-С-А від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 №05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Відкритого акціонерного товариства «Білозірська 
реалізаційна база хлібопродуктів» (19634, Черкаська об-
ласть, Черкаський район, село Хацьки, вул. Польова, 
буд. 4, код за ЄДРПОУ: 00956891), скасовано реєстра-
цію випуску акцій ВАТ «Білозірська реалізаційна база 
хлібопродуктів». Свідоцтво про реєстрацію випуску ак-
цій ВАТ «Білозірська реалізаційна база хлібопродуктів» 
від 08.07.1998 №97/23/1/98, видане Черкаським терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№  124-Кф-С-А від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-

ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 № 05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Відкритого акціонерного товариства «Агромаш» 
(13300, Житомирська область, м. Бердичів, вул. Низгі-
рецька, буд. 16, код за ЄДРПОУ: 13554349), скасовано 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Агромаш». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Агромаш» від 
24.04.2007 №08/06/1/07, видане 02.08.2007 Житомир-
ським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз-
порядження № 125-Кф-С-А від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 №05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 № 2042-ту) та Витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Закритого акціонерного товариства «Будищенська 
меблева фабрика» (19620, Черкаська область, Черкась-
кий район, село Будище, вул. Шевченка, буд. 3, код за 
ЄДРПОУ: 22797358), скасовано реєстрацію випуску ак-
цій ЗАТ «Будищенська меблева фабрика». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Будищенська мебле-
ва фабрика» від 20.10.1998 №188/23/1/98, видане Чер-
каським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано — роз-
порядження № 126-Кф-С-А від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 № 05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Закритого акціонерного товариства Виробничо-
торгівельної фірми «Місцевпром» (10014, Житомирська 
область, м. Житомир, вул. Михайлівська, буд. 17, код за 
ЄДРПОУ: 13545445), скасовано реєстрацію випуску ак-
цій Закритого акціонерного товариства Виробничо-
торгівельної фірми «Місцевпром». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій Закритого акціонерного товариства 
Виробничо-торгівельної фірми «Місцевпром» від 
01.07.1999 №75/06/1/99, видане Житомирським терито-
ріальним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано — розпорядження 
№  127-Кф-С-А від 29 вересня 2015 року.
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*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 
29.09.2015 та, розглянувши лист Центрального терито-
ріального департаменту Комісії від 04.08.2015 
№05/02/3165 (вх. від 05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців від 29.07.2015 про проведення 
державної реєстрації припинення Закритого акціонер-
ного товариства спільного підприємства «МАЇС, ІНК» 
(18008, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 144, код за 
ЄДРПОУ: 20015015), скасовано реєстрацію випуску ак-
цій Закритого акціонерного товариства спільного 
підприємства «МАЇС, ІНК». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій Закритого акціонерного товариства спіль-
ного підприємства «МАЇС, ІНК» від 12.06.1998 
№70/23/1/98, видане Черкаським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, анульовано — розпорядження 
№  128-Кф-С-А від 29 вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 №05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з Єдиного державного ре-
єстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Відкритого акціонерного товариства «Племзавод 
«Тростянець» (місцезнаходження: 16742, Чернігівська 
область, Ічнянський район, селище Тростянець, вул. Ле-
ніна, буд. 4 А, код за ЄДРПОУ: 00489308), скасовано ре-
єстрацію випуску акцій ВАТ «Племзавод «Тростянець». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Племза-
вод «Тростянець» від 12.07.1999 №135/24/1/99, видане 
Чернігівським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но  — розпорядження № 129-Кф-С-А від 29 вересня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 24.10.2013 №2484, рішення Комісії від 
29.09.2015 та, розглянувши лист Центрального терито-
ріального департаменту Комісії від 04.08.2015 
№05/02/3165 (вх. від 05.08.2015 №2042-ту) та Витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців від 29.07.2015 про проведення 
державної реєстрації припинення Відкритого акціонер-
ного товариства «Бердичівський молокозавод» (13300, 
Житомирська область, м.  Бердичів, вул. Володарсько-
го, 65, код за ЄДРПОУ: 00445357), скасовано реєстра-
цію випуску акцій ВАТ  «Бердичівський молокоза-

вод». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Бердичівський молокозавод» від 20.05.1999 
№186/1/99, видане Житомирським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано — розпорядження № 130-Кф-С-А від 
29  вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 № 05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 № 2042-ту) та Витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 
29.07.2015 про проведення державної реєстрації припи-
нення Відкритого акціонерного товариства «Птахофа-
брика «Ужгородська» (08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 
буд. 5, код за ЄДРПОУ: 00845660), скасовано реєстра-
цію випуску акцій ВАТ «Птахофабрика «Ужгородська». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Птахофа-
брика «Ужгородська» від 31.05.2002 №07/07/1/02, вида-
не Закарпатським територіальним управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано — розпорядження № 131-Кф-С-А від 
29  вересня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 
29.09.2015 та, розглянувши лист Центрального терито-
ріального департаменту Комісії від 04.08.2015 
№  05/02/3165 (вх. від 05.08.2015 № 2042-ту) та Витяг з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців від 29.07.2015 про проведення 
державної реєстрації припинення Відкритого акціонер-
ного товариства «Січневий цукровий завод» (09183, Ки-
ївська область, Білоцерківський район, село Озерна, 
вул. Липки, буд. 2, код за ЄДРПОУ: 00372440), скасова-
но реєстрацію випуску акцій ВАТ  «Січневий цукровий 
завод». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ  «Січневий цукровий завод» від 01.09.1995 №129/1-95, 
видане Управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку у м. Києві та Київській області, ану-
льовано — розпорядження №  132-Кф-С-А від 29 ве-
ресня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 24.10.2013 № 2484, рішення Комісії від 29.09.2015 
та, розглянувши лист Центрального територіального де-
партаменту Комісії від 04.08.2015 №05/02/3165 (вх. від 
05.08.2015 № 2042-ту) та Витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 
від 29.07.2015 про проведення державної реєстрації 
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припинення Відкритого акціонерного товариства АТП 
«Спецавтотранс» (місцезнаходження: 01103, м. Київ, 
вул. Перспективна, буд. 9/11, код за ЄДРПОУ: 32827489), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ВАТ АТП «Спецав-
тотранс». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ АТП «Спецавтотранс» від 17.12.2004 №747/1/04, 
видане Державною комісією з цінних паперів та фондо-
вого ринку у м. Києві та Київській області, анульовано  — 

розпорядження № 133-Кф-С-А від 29 вересня 
2015  року.

01.10.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПфР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«АСГАРД ХОЛДИНГ»
2. Код за ЄДРПОУ 
37841754
3. Місцезнаходження 
04053 м. Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
0442724248 0442724246
5. Електронна поштова адреса 
37841754@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841754.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Директором Товариства 30.09.2015 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу №06-К від 

30.09.2015 та особистої заяви Гаєвої І.А. від 16.09.2015.
Посадова особа Гаєва Ілона Анатоліївна (паспорт: серія ВЕ номер 

954239 виданий 16.12.2003 р. Кіровським РВ ДМУУМВС України в Доне-
цькій обл.), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Не володіє акціями емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 1 місяць.
На посаду Головного бухгалтера замість звільненої особи нікого не 

призначено.
III. Підпис 

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 30.09.2015

(дата) 

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ 
37841948
3. Місцезнаходження 
83015 м.Київ провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272-42-46 (044) 272-42-46
5. Електронна поштова адреса 
37841948@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://37841948.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

Рішення про звільнення прийнято Директором Товариства 30.09.2015 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу №07-К від 

30.09.2015 та особистої заяви Гаєвої І.А. від 16.09.2015.
Посадова особа Гаєва Ілона Анатоліївна (паспорт: серія ВЕ номер 

954239 виданий 16.12.2003 р. Кіровським РВ ДМУУМВС України в Доне-
цькій обл.), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Не володіє акціями емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 1 місяць.
На посаду Головного бухгалтера замість звільненої особи нікого не 

призначено.
III. Підпис 

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

2.
Директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 30.09.2015

(дата) 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬ КА 
ІНОВАЦІЙНО-фІНАНСОВА КОМПАНІЯ» 

місцезнаходження якого: Україна, 04212, м. Київ, вул. Маршала 
Малиновського, 12-А.

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 
ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», що відбудуться 03 листопада 
2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Госпіталь-
на, 4-а, 5-й поверх, (кімната 502).Реєстрація акціонерів буде здійснюватися 
з 09 години 30 хвилин до 09 години 50 хвилин за адресою місця проведен-
ня Загальних зборів акціонерів.Для реєстрації акціонерам необхідно мати 
паспорт, представникам акціонерів — паспорт та довіреність, оформлену 
відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціоне-
рів ПАТ «УІФК», буде складено станом на 24 годину 28 жовтня 2015 року.

Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ» (далі — Товариство), припинення повноважень лічильної ко-
місії Товариства.

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради 

Товариства.
4. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
5. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Нагля-

дової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження 
кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважуєть-
ся на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою: м. Київ, 
вул.  Госпітальна 4а, кімната 201 (2 поверх), у робочі дні (понеділок — 
п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), 
а в день проведення Загальних зборів акціонерів — у місці їх проведення. 
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з до-
кументами  — Головний бухгалтер Качура Олена Миколаївна.

Телефон для довідок: /044/ 495-23-74. 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ПАТ «УІфК» 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами Учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

протокол № 115/1 від 25 серпня 2015 року
ЗМІНИ ДО ПРОСПЕКТУ ЕМІСІЇ

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО фОНДУ  
«ОТП ВАЛЮТНИЙ»

НЕДИВЕРСИфІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ
ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» 

Київ — 2015 р.
1. Підпункт 1.3. Проспекту емісії викласти в новій редакції:
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03680, Україна, м. Київ, вул. Фіз-

культури, 28 (Літера «Д»).
2. Підпункт 4.9. Проспекту емісії викласти в новій редакції:
4.9.Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду:
- Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43;
- Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера «Д»).
3. Додати до Проспекту емісії підпункт 4.16 та викласти його у на-

ступній редакції:
4.16. У разі ліквідації Фонду, а також під час обов’язкового викупу інвес-

тиційних сертифікатів Фонду, пов’язаного з продовженням строку його ді-
яльності, інвестиційні сертифікати Фонду за бажанням Учасників Фонду 
можуть бути конвертовані у цінні папери іншого інституту спільного інвесту-
вання, активи якого перебувають в управлінні Компанії. 

Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ініціати-
вою власника інвестиційних сертифікатів, що вилучаються з обігу внаслі-
док конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію. 

Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які набуваються 
внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок грошових ко-
штів. 

Протягом п’яти робочих днів з дати початку здійснення розрахунків 
учасники, які в заявках на викуп інвестиційних сертифікатів зробили поміт-
ку про конвертацію, мають право в установленому порядку подати заяви на 
конвертацію. Заяви на конвертацію інвестиційних сертифікатів не відклика-
ються. 

4. Підпункт 2.3. Регламенту викласти в новій редакції:
2.3. Місцезнаходження Компанії: 03680, Україна, м. Київ, вул. Фізкульту-

ри, 28 (Літера «Д»).
5. Пункт 8. Регламенту викласти в новій редакції: 
8. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (ви-

купу) інвестиційних сертифікатів Фонду. 
8.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, пе-

редбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування», (далі — Положення) затвердженим Рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — 
Комісія) від 30 липня 2013 р. № 1336. У випадку внесення змін до цього 
Положення, чи у випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок 
визначення вартості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визна-
чається згідно з вимогами чинного законодавства та відповідних норматив-
них документів. 

8.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального об-

сягу активів Фонду;
останній календарний день місяця;
день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються 

обмеження, встановлені законодавством;
день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час 

розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвести-
ційних сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифіка-
тів Фонду (під час дострокового викупу);

день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
8.3. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються ін-

вестором визначається з розрахункової вартості на день надходження ко-
штів на рахунок Фонду.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як — 
результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестицій-
них сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного від-
сотка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

8.4. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіка-
та, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів 
на рахунок Компанії Фонду.

8.5. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються 
виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості 
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що 
перебуває в обігу. 

8.6. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених 
цим Регламентом. 

8.7. Загальна розрахункова вартість цінних паперів інституту спільного 
інвестування, які внаслідок конвертації набуваються інвестором, не може 
бути меншою загальної розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів 
Фонду, які внаслідок конвертації вилучаються з обігу.

8.8. Конвертація здійснюється за розрахунковою вартістю інвестиційних 
сертифікатів Фонду, визначеною на день подання заяви на конвертацію 
згідно з вимогами нормативно-правових актів Комісії.

8.9. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, у випадку лік-
відації або у випадку продовження строку діяльності Фонду, дорівнює вартості, 
за якою здійснюються розрахунки з учасниками Фонду. Розрахункова вартість 
інвестиційних сертифікатів, на які обмінюються інвестиційні сертифікати під 
час конвертації, визначається на день подання заяви на конвертацію.

Генеральний директор 
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  ______________  Овчаренко Г.О. 
Головний бухгалтер
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»  ______________  Андрієнко Є.О.
Зберігач 
ПАТ «Укрсоцбанк»  ______________  _________________

мп

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

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

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«АРДЖЕНТ ГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ 
38707466
3. Місцезнаходження 
04053 місто Київ провулок Киянівський, будинок 7А
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 272-42-46 (044) 272-42-46
5. Електронна поштова адреса 
38707466@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
http://38707466.smida.gov.ua/
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Генеральним директором Товари-

ства 30.09.2015 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу №10-К від 

30.09.2015 та особистої заяви Старкової С.П. від 16.09.2015.
Посадова особа Старкова Світлана Петрівна (паспорт: серія ВВ но-

мер 884622 виданий 05.08.1999 р. Центрально-Міським РВ Макіївського 
МУ УМВС України в Донецькій області), яка займала посаду Головний 
бухгалтер, звільнена.

Не володіє акціями емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 4 місяця.
На посаду Головного бухгалтера замість звільненої особи нікого не 

призначено.
III. Підпис 

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

2.
Генеральний директор Бакакін О.А.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 30.09.2015

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «фІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Загальних зборів учасників

ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Протокол № 116 від «25» серпня 2015 року

ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СЕРТИфІКАТІВ
ІНТЕРВАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

фОНДУ «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
місто Київ — 2015 рік

1. Характеристика компанії з управління активами:
1.1. Повне та скорочене найменування компанії з управління активами:
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами «ОТП Капітал» (надалі — Компанія).
Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ОТП Капітал». 
1.2. Код за ЄДРПОУ: 35290039. 
1.3. Місцезнаходження, телефон, факс: 03680, Україна, м. Київ, 

вул. фізкультури, 28 (літера «Д»); телефон/факс: (044) 492-34-69. 
1.4. Дата державної реєстрації: 26 липня 2007 року.
1.5. Відомості про посадових осіб:

Посада Прізвище, ім'я, по 
батькові

Пряме та/або 
опосередковане 

володіння часткою 
в статутному 

капіталі Компанії 
(відсотки щодо 

кожного)
Генеральний директор / 
Голова дирекції

Овчаренко Григорій 
Олександрович

Не володіє

Головний бухгалтер / 
Член дирекції

Андрієнко Євгенія 
Олексіївна

Не володіє

Голова ревізійної комісії Бібіч Олена Вікторівна Не володіє
Член ревізійної комісії Солосіч Володимир 

Васильович
Не володіє

Член ревізійної комісії Курашов Сергій 
Олександрович

Не володіє

Член ревізійної комісії Коржанюк Віталій 
Васильович

Не володіє

Голова наглядової ради Шімон Пейтер Янош Не володіє
Член наглядової ради Гюзо Нютрай Не володіє
Член наглядової ради Петко Крастев Не володіє
Аудитор, відповідальний 
за внутрішній аудит 
(контроль)

Зубок Володимир 
Петрович

Не володіє

Інші посадові особи не 
обиралися

Не обиралися

2. Характеристика фонду: 
2.1. Повне і скорочене найменування:
Повне найменування: 

Українською 
мовою:

Інтервальний спеціалізований пайовий інвестицій-
ний фонд «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП 
Капітал» (надалі — «фонд»)

Російською 
мовою:

Интервальный специализированный паевой 
инвестиционный фонд «ОТП Валютный» ООО «КУА 
«ОТП Капитал»

Англійською 
мовою:

Mutual Specialized Interval Invest Fund «OTP Valutnyi» 
of LLC «AMC «OTP Capital»

Скорочене найменування:
Українською мовою: ІСПІф «ОТП Валютний»
Російською мовою: ИСПИф «ОТП Валютный»
Англійською мовою: MSIIF «OTP Valutnyi»

2.2. Дата видачі та номер свідоцтва про внесення відомостей про 
Фонд до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 
(далі — ЄДРІСІ): 24 липня 2015 року, № 00328. 

2.3. Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 22400328.
2.4. Строк, встановлений для досягнення мінімального обсягу активів 

Фонду: не більше шести місяців з дня реєстрації випуску інвестиційних сер-
тифікатів Фонду.

2.5. Порядок визначення дня початку та закінчення інтервалу, періо-
дичність інтервалу: заявки на викуп цінних паперів Фонду приймаються з 
15 по 20 число включно кожного з наступних місяців: березень, червень, 
вересень та грудень кожного року. 

3. Текст регламенту, зареєстрованого Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку: 

3.1. Текст Регламенту Фонду, наводиться в Додатку № 1 до цього Про-
спекту емісії інвестиційних сертифікатів Фонду (далі — Проспект емісії), 
який є невід’ємною частиною цього проспекту емісії.

4. Дані про проголошену емісію інвестиційних сертифікатів фонду:

4.1. Спосіб розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: публічне 
розміщення. 

4.2. Загальна номінальна вартість інвестиційних сертифікатів, які пла-
нується розмістити, грн.: 200 000 000, 00 (Двісті мільйонів) гривень.

4.3. Номінальна вартість інвестиційного сертифіката, грн.: 100,00 
(Сто) гривень.

4.4. Кількість інвестиційних сертифікатів, штук: 2 000 000, 00 (Два 
мільйони) штук. 

4.5. Форма існування інвестиційних сертифікатів: бездокументарна.
4.6. Форма випуску: іменні.
4.7. Порядок визначення ціни продажу інвестиційних сертифіка-

тів:
До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія або 
НКЦПФР) про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу акти-
вів Фонду, розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за 
ціною, що визначається, виходячи з їх номінальної вартості.

Вартість інвестиційних сертифікатів, що придбаваються інвестором з ро-
бочого дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення Комісії 
про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату 
Фонду на день надходження коштів на рахунок Фонду.

У випадках, якщо продаж інвестиційних сертифікатів здійснюється через 
торговців цінними паперами, ця ціна може збільшуватись на суму комісійної 
винагороди торговців цінними паперами. 

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду визначається 
як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість 
інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебувають в обігу на дату прове-
дення розрахунку.

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного відсо-
тка від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду. У разі 
встановлення надбавки до розрахункової вартості інвестиційних сертифіка-
тів Фонду, придбання інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ці-
ною, що визначається, виходячи з розрахункової вартості інвестиційних 
сертифікатів Фонду з урахуванням надбавки у  розмірі одного відсотка, на 
день надходження коштів на рахунок Компанії Фонду. У заявці на придбан-
ня зазначається сума коштів, на яку придбаваються інвестиційні сертифіка-
ти Фонду з  урахуванням  надбавки  у  розмірі одного відсотка.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, у випадку лікві-
дації або у випадку продовження строку діяльності Фонду, дорівнює вартос-
ті, за якою здійснюються розрахунки з учасниками Фонду. Розрахункова вар-
тість інвестиційних сертифікатів, на які обмінюються інвестиційні сертифікати 
під час конвертації, визначається на день подання заяви на конвертацію. 

4.8. Порядок визначення дати початку розміщення інвестиційних 
сертифікатів: не раніше дати реєстрації проспекту емісії та випуску ін-
вестиційних сертифікатів Фонду НКЦПФР, присвоєння їм міжнародного 
ідентифікаційного номера цінних паперів (код ISIN) та не раніше ніж через 
10 днів після опублікування зареєстрованого в НКЦПФР проспекту емісії 
Фонду в повному обсязі в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та роз-
міщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок 
цінних паперів.

4.9. Дата закінчення розміщення інвестиційних сертифікатів: 
Фонд створено на безстроковий термін. 

4.10. Адреси місць розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду: 
- Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43; 
- Україна, м. Київ, вул. Фізкультури, 28 (Літера «Д»). 
4.11. Права, що надаються власникам інвестиційних сертифіка-

тів Фонду.
Власник інвестиційного сертифікату Фонду має право:
- право власності учасника на частку активів Фонду;
- право на отримання грошової компенсації при ліквідації Фонду;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
4.12. Порядок розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду, в 

тому числі порядок подання заявок на придбання інвестиційних сер-
тифікатів, та умови, за яких може бути відмовлено у прийомі таких 
заявок.

Інвестиційні сертифікати розміщуються шляхом публічного розміщення 
серед невизначеного кола осіб. Придбання інвестиційних сертифікатів Фон-
ду здійснюється на підставі поданої інвестором заявки, форма якої встанов-
лена чинним законодавством. 

Заявки на придбання інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії або торговцям цінними паперами, перелік яких визначений у п. 9 цього 
Проспекту емісії. 

Кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які придбаваються інвесто-
ром, визначається шляхом ділення сплаченої інвестором суми на ціну одно-
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го інвестиційного сертифікату Фонду, визначену на день надходження кош-
тів на рахунок Фонду.

У разі якщо в результаті зазначеного ділення виникає залишок коштів, із 
сумою залишку вчиняється одна з визначених інвестором у заявці таких дій:

- залишок коштів враховується під час наступного придбання інвестором 
інвестиційних сертифікатів Фонду;

- залишок коштів сплачується інвестору під час викупу інвестиційних 
сертифікатів Фонду;

- залишок коштів повертається інвестору за його зверненням щодо отри-
мання залишку — не пізніше трьох робочих днів з дня звернення.

У прийомі заявок на придбання може бути відмовлено з підстав визна-
чених чинним законодавством. Для здійснення операцій з інвестиційними 
сертифікатами інвестор повинен мати відкритий рахунок у цінних паперах у 
обраного ним зберігача.

Інвестори мають право придбати інвестиційні сертифікати Фонду під час 
їх розміщення внаслідок проведення конвертації належних їм цінних папе-
рів іншого інституту спільного інвестування, управління активами якого здій-
снює Компанія. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 
за ініціативою власника цінних паперів, що вилучаються з обігу внаслідок 
конвертації, на підставі поданої ним заяви на конвертацію.

Прийняття заяв на конвертацію цінних паперів інституту спільного інвес-
тування проводиться Компанією або торговцем цінними паперами. Заява 
на конвертацію подається фізичними особами згідно з Додатком № 1 «По-
ложення про порядок конвертації цінних паперів інституту спільного інвес-
тування» № 2073 від 01.10.2013 р. (далі — Положення), а юридичними осо-
бами згідно з Додатком № 2 Положення.

У прийомі заявок на конвертацію може бути відмовлено у разі якщо кіль-
кість інвестиційних сертифікатів Фонду на рахунку в Центральному депози-
тарію, на які здійснюється обмін, є не достатньою для задоволення заявки 
на конвертацію та з інших підстав визначених чинним законодавством.

Забороняються конвертація цінних паперів венчурних інститутів спіль-
ного інвестування у цінні папери Фонду, а також конвертація цінних паперів 
Фонду у цінні папери венчурних інститутів спільного інвестування.

Вилучення з обігу інвестиційних сертифікатів Фонду під час конвертації 
може здійснюватися з дня, що настає за днем отримання повідомлення Ко-
місії про відповідність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів ін-
ституту спільного інвестування, виключно у строки визначені в пункті 2.5. 
проспекту емісії Фонду, а також у разі ліквідації Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду може встановлюватися 
знижка від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, яка за-
лишається в активах Фонду. Розмір зазначеної знижки не може перевищува-
ти одного відсотка від розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів 
Фонду. У  разі  встановлення  знижки від розрахункової вартості інвестиційних 
сертифікатів Фонду, викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється, 
виходячи з розрахункової вартості інвестиційних сертифікатів Фонду з ураху-
ванням  суми  знижки у  розмірі  одного відсотка,  на день зарахування інвес-
тиційних сертифікатів на рахунок Компанії Фонду. У заявці зазначається кіль-
кість інвестиційних сертифікатів Фонду, що пред'являються до викупу.

4.13. Порядок оплати інвестиційних сертифікатів Фонду.
4.13.1. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється 

виключно коштами. Оплата у розстрочку не допускається.
4.13.2. Особа, яка придбаває інвестиційні сертифікати Фонду у Компанії, 

зобов'язана оплатити такі папери у строк — не пізніше трьох робочих днів з 
дня укладення договору про придбання інвестиційних сертифікатів Фонду.

4.13.3. Строк між сплатою інвестором коштів відповідно до заявки на 
придбання інвестиційних сертифікатів Фонду та днем виконання Компанією 
всіх дій, необхідних і достатніх для списання (переказу) інвестиційних сер-
тифікатів Фонду на користь інвестора, не повинен перевищувати семи ро-
бочих днів.

4.13.4. Оплата вартості інвестиційних сертифікатів Фонду, які набува-
ються внаслідок конвертації, здійснюється виключно за рахунок грошових 
коштів.

4.14. Зобов’язання Компанії щодо повернення коштів інвесторам 
у разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання емісії 
інвестиційних сертифікатів недобросовісною, визнання випуску ін-
вестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та строк повер-
нення коштів інвесторам. 

У разі відмови від емісії інвестиційних сертифікатів, визнання випуску 
інвестиційних сертифікатів таким, що не відбувся та визнання емісії інвести-
ційних сертифікатів недобросовісною кошти повертаються інвесторам у 
строки та в порядку, що встановлені чинним законодавством. 

4.15. Порядок повідомлення про емісію інвестиційних сертифіка-
тів Фонду.

Компанія зобов'язана:
- протягом 10 днів з дати реєстрації проспекту емісії інвестиційних серти-

фікатів, розмістити зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифіка-
тів на власному веб-сайті та веб-сайті фондової біржі, через яку планується 
здійснити розміщення інвестиційних сертифікатів відповідного випуску;

- не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими 
власниками опублікувати в офіційному друкованому виданні Комісії та роз-
містити у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цін-

них паперів зареєстрований проспект емісії інвестиційних сертифікатів 
Фонду у повному обсязі.

4.16. Зобов’язання емітента щодо невикористання коштів (ак-
тивів) Фонду для покриття збитків Компанії. 

В процесі діяльності Компанія відповідно до вимог чинного законодав-
ства України зобов'язується не використовувати кошти (активи) Фонду для 
покриття збитків Компанії.

5. Інформація про розміщення раніше випущених в обіг інвестицій-
них сертифікатів фонду. 5.1.Компанія емісію інвестиційних сертифікатів 
Фонду здійснює вперше.

6. Відомості про оцінювача майна. 
Інвестиційною декларацією Фонду не передбачено інвестування коштів 

в нерухомість. 
7. Відомості про зберігача. 
Повне найменування — Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк». 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 00039019. Місцезнаходження — 03150, 
м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29. Ліцензія на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — депозитарної діяльності, а саме депозитарної 
діяльності депозитарної установи, яка видана Національною комісією з цін-
них паперів та фондового ринку, строк дії: з 12.10.2013 р. — необмежений. 
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку — 
депозитарної діяльності, а саме діяльності із зберігання активів інститутів 
спільного інвестування, яка видана Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, строк дії: з 12.10.2013 р. — необмежений.).

8. Відомості про аудиторську фірму. 
Повне найменування — Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-

АУДИТ». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ — 24744403. Місцезнаходження: 
01001, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 10, оф. 221. Свідоцтво про внесення 
в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудитор-
ські послуги, виданого Аудиторською палатою України, строк дії 30.11.2010 р.  — 
30.11.2015 р. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, яке видано НКЦПФР, строк дії: 05.02.2013 р. по 30.11.2015 р. 

9. Відомості про торговця цінними паперами: 
Повне найменування — Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк». Іден-

тифікаційний код за ЄДРПОУ — 21685166. Місцезнаходження — 01033, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд. 43. Ліцензія на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку — діяльності з торгівлі цінними паперами (брокерська діяль-
ність), яка видана НКЦПФР, строк дії з 08.10.2012 р. — необмежений.

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку — ді-
яльності з торгівлі цінними паперами: Андеррайтинг, виданої Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 185114 від 
08.10.2012 р., строк дії ліцензії з 08.10.2012 р.- необмежений.

Генеральний директор ___________ Г.О. Овчаренко 
Головний бухгалтер ___________ Є.О. Андрієнко 
«ПОГОДЖЕНО» Андеррайтер АТ «ОТП Банк»: 
Голова Правління АТ «ОТП Банк» ___________ Тамаш Хак-Ковач 
Начальник відділу операцій на фондовому ринку 
АТ «ОТП Банк»  ___________ О.В. Сердюк

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Загальними зборами

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Компанія з управління активами «ОТП Капітал»

протокол № 115 від «19» червня 2015 року

Р Е Г Л А М Е Н Т
ІНТЕРВАЛЬНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

фОНДУ «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
м. Київ — 2015

1. Відомості про фонд:
1.1. Повне найменування пайового фонду: Інтервальний спеціалізова-

ний пайовий інвестиційний фонд «ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП 
Капітал» (далі — Фонд).

1.2. Скорочена назва Фонду: ІСПІф «ОТП Валютний».
Повне та скорочене найменування є рівнозначними.
1.3. Тип Фонду: інтервальний.
1.4. Вид Фонду: спеціалізований.
1.5. Клас Фонду: фонд облігацій.
1.6. Строк діяльності: Фонд створено на невизначений строк.
1.7. Фонд вважається створеним з дня внесення відомостей про нього 

до ЄДРІСІ.
2. Відомості про компанію з управління активами: 
2.1. Повне найменування компанії з управління активами: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 

активами «ОТП Капітал» 
(далі — Компанія).
Скорочене найменування: ТОВ «КУА «ОТП Капітал».
2.2. Код за ЄДРПОУ Компанії: 35290039.
2.3. Місцезнаходження Компанії: 03680, Україна, м. Київ, вул. фізкуль-

тури, 28 (Літера «Д»).



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №187, 2 жовтня 2015 р. 
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3. Участь у фонді.
3.1. Учасником Фонду можуть бути юридичні та фізичні особи, які є влас-

никами інвестиційних сертифікатів цього Фонду. 
4. Порядок визначення розміру винагороди Компанії та покриття 

витрат, пов`язаних з діяльністю фонду, що відшкодовуються за раху-
нок активів фонду.

4.1. Винагорода Компанії Фонду визначається як відсоток вартості чис-
тих активів Фонду. Винагорода Компанії виплачується коштами.

4.2. Винагорода Компанії нараховується щомісяця коштами. 
4.3. Максимальний розмір винагороди Компанії без урахування премії не 

може перевищувати 5 відсотків середньої вартості чистих активів Фонду, які 
перебувають в управлінні протягом фінансового року, розрахованої в по-
рядку, установленому нормативно-правовими актами Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку. Остаточний розмір винагороди Компанії 
Фонду визначається за рішенням Уповноваженого органу Компанії.

4.4. Визначення вартості чистих активів для розрахунку винагороди Ком-
панії здійснюється на підставі даних середньомісячних розрахунків вартості 
чистих активів Фонду станом на кінець останнього робочого дня звітного 
місяця. За підсумками фінансового року здійснюється остаточний перера-
хунок винагороди Компанії за рік на підставі розрахунку середньорічної вар-
тості чистих активів, здійсненого за даними щомісячних розрахунків вартос-
ті чистих активів Фонду.

4.5. За рішенням уповноваженого органу Компанії, крім винагороди, 
може виплачуватися премія. Розмір премії не може перевищувати 15 відсо-
тків розміру прибутку, отриманого Фондом за результатами діяльності за 
звітний рік понад прибуток, який було заплановано в інвестиційній деклара-
ції на відповідний фінансовий рік. 

4.6. За рахунок активів Фонду сплачуються:
винагорода Компанії;
винагорода зберігачу Фонду;
винагорода аудитору Фонду;
винагорода торговцю цінними паперами;
витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності Фонду, а саме:
реєстраційні послуги; 
розрахунково-касове обслуговування Фонду банком;
нотаріальні послуги;
послуги депозитарію;
оплата вартості оприлюднення обов'язкової інформації щодо діяльності 

інституту спільного інвестування;
оплата послуг фондової біржі;
інформаційні послуги (оплата вартості придбання інформації щодо ді-

яльності емітентів, у цінні папери яких розміщено або передбачається роз-
міщувати активи Фонду; оплата іншої інформації, необхідної для забезпе-
чення спільного інвестування);

орендна плата;
рекламні послуги, пов'язані з виготовленням та розповсюдженням ре-

клами щодо Фонду;
витрати, пов'язані з обслуговуванням учасників Фонду та обігу інвести-

ційних сертифікатів Фонду, у тому числі витрати на сплату відсотків за кре-
дити, залучені Компанією для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду (з 
урахуванням обмежень, установлених законодавством України); 

судові витрати, пов’язані з діяльністю Фонду;
податки та збори, передбачені законодавством України.
4.7. Визначені в пункті 4.6 цього Регламенту витрати (крім винагороди та 

премії Компанії, податків та зборів, передбачених законодавством України) 
не повинні перевищувати 5 відсотків середньорічної вартості чистих активів 
Фонду протягом фінансового року, розрахованої відповідно до нормативно-
правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

4.8. За рахунок активів Фонду відшкодовуються також суми, що були 
сплачені Компанією за рахунок власних коштів як ціна викупу цінних паперів 
Фонду при недостатності коштів, що становлять активи Фонду. 

4.9. Інші витрати та витрати, що перевищують встановлений чинним за-
конодавством розмір, здійснюються Компанією за власний рахунок.

5. Порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів Компанією 
фонду, у тому числі порядок подання заявок на викуп інвестиційних 
сертифікатів та підстави відповідно до законодавства України, за яких 
може бути відмовлено у прийомі таких заявок. 

5.1. Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності 
Фонду, викуп розміщених інвестиційних сертифікатів Фонду не здійснюється.

5.2. Строк між списанням (переказом) інвестиційних сертифікатів Фонду 
на користь Компанії Фонду відповідно до заявки на викуп та здійсненням 
розрахунків у грошовій формі не повинен перевищувати семи робочих днів.

5.3. Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду подаються Ком-
панії або торговцю цінними паперами. У заявці зазначається кількість інвес-
тиційних сертифікатів Фонду, що пред’являються до викупу. У разі коли 
останній день приймання заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду 
припадає на вихідний, святковий або неробочий день, заявки на викуп 
прий маються у перший робочий день після вихідного, святкового або не-
робочого дня. Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється з дня, 
що настає за днем отримання Компанією повідомлення Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність Фонду вимогам 

щодо мінімального обсягу активів Фонду, у строки, встановлені проспектом 
емісії інвестиційних сертифікатів Фонду, на підставі поданої учасником за-
явки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма якої встановлена 
чинним законодавством.

5.4. У прийомі заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду може 
бути відмовлено з підстав, встановлених чинних законодавством.

5.5. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів Фонду при його ліквідації 
встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку.

6. Напрями інвестицій.
6.1. Напрями інвестицій визначаються в Інвестиційній декларації Фонду, яка 

є частиною цього Регламенту і наведена у Додатку 1 до цього Регламенту.
7. Порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення 

(викупу) інвестиційних сертифікатів фонду. 
7.1. Вартість чистих активів Фонду визначається згідно з порядком, пе-

редбаченим «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів 
інститутів спільного інвестування», далі — Положення, затвердженим Рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
30 липня 2013 № 1336. У випадку внесення змін до цього Положення, чи у 
випадку прийняття нормативних актів, які змінять порядок визначення вар-
тості чистих активів, вартість чистих активів Фонду визначається згідно з 
вимогами чинного законодавства та відповідних нормативних документів. 

7.2. Вартість чистих активів Фонду розраховується станом на: 
день закінчення строку, встановленого для досягнення мінімального об-

сягу активів Фонду;
останній календарний день місяця;
день, починаючи з якого до структури активів Фонду застосовуються об-

меження, встановлені законодавством;
день складення інформації щодо діяльності Фонду (квартальна, річна);
кожний день надходження коштів на банківський рахунок Фонду (під час 

розміщення інвестиційних сертифікатів Фонду) або зарахування інвестицій-
них сертифікатів Фонду на рахунок викуплених інвестиційних сертифікатів 
Фонду (під час викупу);

день, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію Фонду;
день, що передує дню початку розрахунку з учасниками Фонду.
7.3. До дня, що настає за днем отримання Компанією повідомлення На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відповідність 
Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, розміщення інвес-
тиційних сертифікатів Фонду здійснюється за ціною, що визначається, ви-
ходячи з їх номінальної вартості.

7.4. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, що придбаваються ін-
вестором з робочого дня, що настає за днем отримання письмового повідом-
лення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відпо-
відність Фонду вимогам щодо мінімального обсягу активів Фонду, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифікату 
на день надходження коштів на рахунок Фонду. 

Проспектом емісії Фонду може встановлюватися надбавка до розрахун-
кової вартості інвестиційного сертифікату Фонду, яка включається до акти-
вів Фонду. Розмір зазначеної надбавки не може перевищувати одного 
відсот ка від розрахункової вартості інвестиційного сертифікату Фонду.

7.5. Вартість інвестиційних сертифікатів, що викуповуються у учасників, 
визначається виходячи з розрахункової вартості інвестиційного сертифіка-
та, що встановлена на день зарахування таких інвестиційних сертифікатів 
на рахунок Компанії Фонду.

При викупі інвестиційних сертифікатів Фонду знижка не застосовується.
7.6. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як 

результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестицій-
них сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

7.7. Вартість інвестиційних сертифікатів Фонду, за якими здійснюються 
виплати учасникам при ліквідації Фонду, визначається виходячи з вартості 
чистих активів у розрахунку на один інвестиційний сертифікат Фонду, що 
перебуває в обігу. 

7.8. Компанія несе зобов`язання щодо дотримання норм, передбачених 
цим Регламентом. 

Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал»   ____________________   Овчаренко Г.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія
з управління активами «ОТП Капітал»

протокол № 115 від «19» червня 2015 року
Додаток 1

до Регламенту Інтервального спеціалізованого 
пайового інвестиційного фонду «ОТП Валютний» 

ТОВ «КУА «ОТП Капітал»
Інвестиційна декларація

Інтервального спеціалізованого пайового інвестиційного фонду 
«ОТП Валютний» ТОВ «КУА «ОТП Капітал»

Пріоритетним буде інвестування в банківську, аграрну, харчову, мета-
лургійну, машинобудівну, енергетичну, хімічну, телекомунікаційну, бу-
дівельну та освітню галузі народного господарства шляхом залучення 
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коштів в активи, дозволені чинним законодавством для спеціалізованого 
інвестиційного фонду облігацій.

Основні напрями інвестиційної діяльності:
Активи Фонду складаються з:
1) коштів у національній та іноземній валюті;
2) депозитів в національній та іноземній валюті;
3) ощадних (депозитних) сертифікатів;
4) облігацій підприємств;
5) облігацій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на іноземних 

фондових біржах, перелік яких визначається Комісією;
6) державних облігацій України;
7) облігацій місцевих позик;
8) цінних паперів спеціалізованих фондів державних цінних паперів;
9) похідні (деривативи), базовим активом яких є активи, зазначені у пунк-

тах 1 — 7 цієї частини.
Структура активів спеціалізованого фонду облігацій повинна одночасно 

відповідати таким вимогам:
1) загальна вартість облігацій місцевих позик не може перевищувати 40 

відсотків загальної вартості активів фонду;
2) загальна вартість облігацій іноземних емітентів, що перебувають в 

обігу на іноземних фондових біржах, перелік яких визначається Комісією, не 
може перевищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;

3) загальна вартість цінних паперів спеціалізованих фондів державних 
цінних паперів та спеціалізованих біржових індексних фондів не може пере-
вищувати 20 відсотків загальної вартості активів фонду;

4) загальна вартість привілейованих акцій не може перевищувати 10 від-
сотків загальної вартості активів фонду;

5) загальна сума зобов'язань одного банку не може перевищувати 25 
відсотків загальної вартості активів фонду.

Спеціалізованим фондам облігацій забороняється:
1) розміщувати в зобов'язання одного банку більше ніж 20 відсотків за-

гальної вартості активів фонду;
2) придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, іпотеч-

ні облігації та облігації місцевих позик одного емітента більше ніж 15 відсо-
тків загальної вартості активів фонду;

3) придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного спеціалі-
зованого фонду більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів фонду.

Ризики, що пов’язані з інвестуванням:
Ризики, що пов’язані з інвестуванням підпадають під вплив зовнішніх 

факторів, в тому числі, що пов’язані з:
- світовими фінансовим кризами;
- можливістю дефолту держави за своїми зобов’язаннями;
- банкрутством емітента;
- змінами світової кон’юнктури на товарних та фінансових ринках;
- діями, що підпадають під статус форс-мажорних обставин.
Обмеження інвестиційної діяльності:
Фонд здійснює інвестиційну діяльність з урахуванням обмежень, вста-

новлених чинним законодавством України. Активи Фонду формуються з до-
держанням вимог, визначених статтею 48 Закону України «Про інститути 
спільного інвестування». 

Вимоги до складу та структури активів Фонду встановлюються та засто-
совуються відповідно до вимог чинного законодавства України.

Запланований прибуток:
Прибутковість інвестицій Фонду встановлюється на рівні середньозва-

женої облікової ставки за рік, встановленої Національним банком України.
Генеральний директор
ТОВ «КУА «ОТП Капітал» ____________________ Овчаренко Г.О.
мп

(код за ЄДРПОУ 23712217, місцезнаходження: 09102, Київська обл., 
м.  Біла Церква, вул. Храпачанська, 70 б), повідомляє про скликання за-
гальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Компанія 
Інтерлогос», які відбудуться 20 листопада 2015 року об 11.00 год. за 
адресою: 01013, м. Київ, пров. Деревообробний, 3.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про обрання голови та секретаря зборів. 
2. Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних збо-

рів акціонерів.
3. Про вчинення значних правочинів, загальна сума яких складає більше 

10% від суми активів за даними річної фінансової звітності, а саме: кредит-
них договорів, договорів застави (іпотеки у т.ч.), поруки, позики, банківського 
вкладу (депозиту) та/або інших договорів, з будь-якими фінансовими чи 
банківськими установами або іншими фізичними чи юридичними особами.

4. Про визначення особи, уповноваженої діяти від ПрАТ «Компанія Ін-
терлогос» під час вчинення значних правочинів. 

5. Про припинення повноважень Генерального директора.

6. Про обрання Генерального директора.
7. Інші питання пов’язані з господарською діяльністю ПрАТ «Компанія 

Інтерлогос».
З матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 

денного, можна ознайомитись за адресою: 01013, м. Київ, пров. Дерево-
обробний, 3, у робочі дні: з понеділка по п’ятницю з 9.00 год. до 17.00 год., 
звертатись до адміністрації ПрАТ «Компанія Інтерлогос».

Реєстрація учасників зборів буде проводитись за місцем проведення 
зборів: з 10.00 год. до 10.55 год., у день проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 13 листопада 2015 р.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати 
при собі:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу акціонера або пред-
ставника;

- довіреність на право участі у зборах (для представників акціонерів).
Телефон для довідок: 286-60-65.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО «МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА »

2. Код за ЄДРПОУ: 33690928
3. Місцезнаходження: 03033 м. Київ вул. Саксаганського, 

буд.  41
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 581-67-82, 
 (044) 581-67-83
5. Електронна поштова адреса: mail@mig.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використо-

вується емітентом для розкриття інформації: http://mig.in.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емі-

тента
II. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Президентом ПрАТ «МІГ» на 
підставі наказу № 30-1/09/15-к від 30 вересня 2015р. Посадова 
особа Бурлаченко Валентина Василівна (паспорт: серія КМ 
№  492051 виданий 28.09.2007 р. Ізмаїльським МВ ГУМВС України 
в Одеській обл.), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільне-
на. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, про-

тягом якого особа перебувала на посаді: з 15 лютого 2008 р. по 
30  вересня 2015 р.

Рішення про призначення прийнято Президентом ПрАТ «МІГ» 
01.10.2015р.

Призначення посадової особи виконано на підставі Наказ про 
призначення на посаду № 01-1/10/15-к від 01 жовтня 2015р. Поса-
дова особа Поворозник Тетяна Олегівна (паспорт: серія СМ 
№  821514 виданий 10.03.2006 р. Ірпінським МВ ГУ МВС України в 
Київській обл.) призначена на посаду Головний бухгалтер. Володiє 
часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначе-
но особу: до моменту прийняття рішення про звільнення з посади. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: При-
ватне акціонерне товариство «Міжнародна інвестиційна група», за-
ступник головного бухгалтера. Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій.

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

що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

Президент  Бурлаченко Микола Миколайович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МIЖНАРОДНА IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):    (044) 5864394
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ІІ. Текст повідомлення
ВІДОМОСТІ 

про рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
Зміст інформації: Відомості про діючі представництва Приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України»
№ 
п/п

Повне наймену-
вання відокрем-
леного підрозді-

лу юридичної 
особи

Місцезнахо-
дження 

представни-
цтва

Дата 
прийняття 

рішення 
про 

утворення 
представ-

ництва 

Назва 
уповнова-

женого 
органу, що 
прийняв 
рішення 

про 
утворення 
представ-

ництва

Причини прийняття рішення про утворення 
представництва

функції, які виконує пред-
ставництво

1 Представництво 
МАУ в ТОВ «Між-

народний 
Аеропорт Одеса»

65054, Україна, 
м. Одеса, 
Аеропорт

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

2 Регіональне 
Представництво 
МАУ в Західній 
Україні, м. Львів

79003, Україна, 
м. Львів, 
Аеропорт

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

3 Представництво 
МАУ в м. 

Дніпропетровськ

49042, Україна, 
м. Дніпропе-

тровськ, 
Аеропорт

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

4 Представництво 
МАУ в м. Харків

61031, Україна, 
м. Харків, 

вул. Ромашкі-
на, б.1

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

5 Представництво 
МАУ в Королівстві 

Іспанія

08820, Іспанія, 
м. Барселона, 

Терминал 1 
Аеропорт, офіс 

283/20041, 
вул. Ель-Прат-
де-Льобрегат

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення ре-
гулярного виконання міжнародних рейсів, високого 
рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фі-
нансової ефективності рейсів, безпеки польотів, 
збільшення комерційного навантаження та валютних 
надходжень; проведення маркетингових дослідів на 
міжнародному ринку перевезень; організації та про-
ведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на 
території іншої країни.

Створення умов та розвиток 
продажу авіаційних перевезень 
МАУ на території інших країн із 
залученням усіх можливих дже-
рел продажу; максимізація отри-
мання прибутку з метою покрит-
тя власних витрат, 
експлуатаційних витрат та пере-
рахування коштів в Україну.

6 Представництво 
МАУ в Швейцар-
ська Конфедера-

ція

8057, 
Швейцарія, 
м.  Цюрих, 

вул. Аленмуш-
трассе, 15

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення ре-
гулярного виконання міжнародних рейсів, високого 
рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фі-
нансової ефективності рейсів, безпеки польотів, 
збільшення комерційного навантаження та валютних 
надходжень; проведення маркетингових дослідів на 
міжнародному ринку перевезень; організації та про-
ведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на 
території іншої країни.

Створення умов та розвиток 
продажу авіаційних перевезень 
МАУ на території інших країн із 
залученням усіх можливих дже-
рел продажу; максимізація отри-
мання прибутку з метою покрит-
тя власних витрат, 
експлуатаційних витрат та пере-
рахування коштів в Україну.

7 Представництво 
МАУ в Російській 

Федерації

РФ, 125009, 
м.  Москва, 

Вознесенський 
провулок, 
буд.  17.

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.
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8 Представництво 
МАУ в Великій 

Британії

«RH10 9RB, 
Великобрита-
нія, м. Кролі, 

Західний 
Суссекс, Гетвік 
роуд, Авіарепс 

Хауз — 

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

9 Представництво 
МАУ у 

Францу́зькій 
Респу́бліці

Франція, 
м.  Париж, 

Аеропорт CDG 
93290, 

термінал В

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

10 Представництво 
МАУ в 

Федерати́вній 
Респу́бліці 
Німе́ччина

10117, 
Німеччина, 
м.  Берлін, 

Фрайдіхштрас-
се, б.95

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

11 Представництво 
МАУ в Грузії

Грузія, 
м.  Тбілісі, 
Леселідзе, 

Бізнес-центра 
«Каласі», б.301

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

12 Представництво 
МАУ в Респу́бліці 

А́встрія

Postfach-1, 
645.117 A,1300, 

м. Відень, 
Аеропорт

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

13 Представництво 
МАУ в Королівстві 

Бельгії

1831, Бельгія, 
м. Дігем, 

вул.  Момма-
ертслаан, 18Б, 
Авіарепс, БВА 

Парк 
Хілл, Дж.І.

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

14 Представництво 
МАУ в Королівстві 

Нідерландів

1000 AЗ, 
Нідерланди, 

м.  Амстердам, 
вул.Панамал-

лан, 100

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

15 Представництво 
МАУ в Сполуче-

них Штатах 
Америки

14430, 
Нью-Йорк, 
Термінал 7, 
офіс 236, 

ДжФК 
Інтернешнл

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

16 Представництво 
МАУ в 

Азербайджа́нській 
Респу́бліці

Хайят 
Редженсі Баку, 
Тавер 2, Ізмір 

стріт, Баку, 
Азербайджан-
ська Республі-

ка

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

17 Представництво 
МАУ в Республіці 

Узбекистан

100000, 
Республіка 
Узбекистан, 
м.  Ташкент, 
вул. Усмана 
Носира, 20

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення ре-
гулярного виконання міжнародних рейсів, високого 
рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фі-
нансової ефективності рейсів, безпеки польотів, 
збільшення комерційного навантаження та валютних 
надходжень; проведення маркетингових дослідів на 
міжнародному ринку перевезень; організації та про-
ведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на 
території іншої країни.

Створення умов та розвиток 
продажу авіаційних перевезень 
МАУ на території інших країн із 
залученням усіх можливих дже-
рел продажу; максимізація отри-
мання прибутку з метою покрит-
тя власних витрат, 
експлуатаційних витрат та пере-
рахування коштів в Україну.
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18 Представництво 
МАУ в Італійській 

Республіці

вул. Дела 
Мерчеде, 11, 

м.  Рим, Італія

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

19 Представництво у 
Республіці 

Польща

Республіка 
Польща, 
Варшава, 

вул.  Сієна, 72, 
3

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення регу-
лярного виконання міжнародних рейсів, високого рівня 
обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фінансової 
ефективності рейсів, безпеки польотів, збільшення ко-
мерційного навантаження та валютних надходжень; про-
ведення маркетингових дослідів на міжнародному ринку 
перевезень; організації та проведення комерційної та ре-
кламної діяльності МАУ на території іншої країни.

Створення умов та розвиток про-
дажу авіаційних перевезень МАУ 
на території інших країн із залучен-
ням усіх можливих джерел прода-
жу; максимізація отримання при-
бутку з метою покриття власних 
витрат, експлуатаційних витрат та 
перерахування коштів в Україну.

20 Представництво у 
Китайській 
Народній 

Республіці

Юридична 
адреса:

Кімната 1905, 
Секція 2, № 2, 

Фангжуанг Соуз 
Роуд, 2, 
Околиця 
Фенгтай, 

м.  Пекін, Китай. 

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення ре-
гулярного виконання міжнародних рейсів, високого 
рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фі-
нансової ефективності рейсів, безпеки польотів, 
збільшення комерційного навантаження та валютних 
надходжень; проведення маркетингових дослідів на 
міжнародному ринку перевезень; організації та про-
ведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на 
території іншої країни.

Створення умов та розвиток 
продажу авіаційних перевезень 
МАУ на території інших країн із 
залученням усіх можливих дже-
рел продажу; максимізація отри-
мання прибутку з метою покрит-
тя власних витрат, 
експлуатаційних витрат та пере-
рахування коштів в Україну.

21 Представництво у 
Державі Ізраїль

Вул. Бен 
Егуда  1,Тель-
Авів, 6380101, 

Ізраїль

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення ре-
гулярного виконання міжнародних рейсів, високого 
рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фі-
нансової ефективності рейсів, безпеки польотів, 
збільшення комерційного навантаження та валютних 
надходжень; проведення маркетингових дослідів на 
міжнародному ринку перевезень; організації та про-
ведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на 
території іншої країни.

Створення умов та розвиток 
продажу авіаційних перевезень 
МАУ на території інших країн із 
залученням усіх можливих дже-
рел продажу; максимізація отри-
мання прибутку з метою покрит-
тя власних витрат, 
експлуатаційних витрат та пере-
рахування коштів в Україну.

22 Представництво у 
Республіці 
Вірменія

Республіка 
Вірменія, 0002, 
місто Єреван, 
вул. Амирян 

18/98

28.09.2015 Наглядова 
Рада

Представництво створено з метою забезпечення ре-
гулярного виконання міжнародних рейсів, високого 
рівня обслуговування клієнтів МАУ, в тому числі фі-
нансової ефективності рейсів, безпеки польотів, 
збільшення комерційного навантаження та валютних 
надходжень; проведення маркетингових дослідів на 
міжнародному ринку перевезень; організації та про-
ведення комерційної та рекламної діяльності МАУ на 
території іншої країни.

Створення умов та розвиток 
продажу авіаційних перевезень 
МАУ на території інших країн із 
залученням усіх можливих дже-
рел продажу; максимізація отри-
мання прибутку з метою покрит-
тя власних витрат, 
експлуатаційних витрат та пере-
рахування коштів в Україну.

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

конодавством.
Президент          ______________________   Мірошников Ю.В.

МП 
30.09.2015 

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство «Свеський насосний 
завод»

2. Код за ЄДРПОУ 05785454
3. Місцезнаходження 41226, смт Свеса, Заводська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 0545663360 0545663360
5. Електронна поштова адреса snz@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 

емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Свеський на-

сосний завод» вiд 30.09.2015 року (протокол № 300915-1 вiд 30.09.2015  року) 
прийнятi рiшення про змiну складу посадових осiб емiтента, а саме:

у зв»язку iз закiнченням строку трудового контракту 30.09.2015 року 
припинено повноваження генерального директора Цигана Андрiя Борисо-
вича, акцiями амiтента не володiє, особу було призначено 
01.07.2015  року.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадо-
ва особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Свеський на-
сосний завод» вiд 30.09.2015 року (протокол № 300915-1 вiд 
30.09.2015  року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб 
емiтента, а саме:

Призначено генеральним директором товариства Цигана Андрiя Бори-
совича, акцiями емiтента не володiє, особу призначено строком з 
01.10.2015  року по 31.03.2016 року включно. До призначення на посаду, у 
перiод з 25.11.2014 року по 14.02.2015 року, перебував на облiку у Кремен-
чуцькому мiськрайонному ценрi зайнятостi, як безробiтний. Iншi посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: головний iнженер 
НВП «Феролiт», стажист заступника начальника цеху виробництва механо-
ремонтного цеху, заступник начальника механоремонтного цеху з ремонт-
ного виробництва, начальник вагоноскладального цеху, стажер начальни-
ка технологiчного управлiння ПАТ «Корюкiвський вагонобудiвний завод». 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова 
особа не має непогшеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

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 Циган Андрiй Борисович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.09.2015
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У 
ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕ-
ТАЛ ХОЛДIНГ» 

2. Код за ЄДРПОУ 19121597
3. Місцезнаходження: 03039 м. Київ Саперно-Слобідський проїзд, 

буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 461-54-72, 525-15-12
5. Електронна поштова адреса: holding@metal.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.metal.kiev.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Участниками Загальних Зборів 

(Протокол № 10 від 30.09.2015 р.). Звільнення посадової особи вико-
нано на підставі рішення загальних зборів. Посадова особа Іващенко 
Максим Миколайович (паспорт: серія ТТ номер 101652 виданий 
04.04.2012 р. Деснянським РУ ГУ МВС України у м. Києві), яка займала 
посаду Директор, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 4  мі-
сяці. На посаду обрано іншу особу. 

Рішення про призначення прийнято Учасниками Загальних Зборів 
(Протокол №10 від 30.09.2015 р.). Призначення посадової особи ви-
конано на підставі рішення загальних зборів. Посадова особа Сайга-
ченко Лариса Віталіївна (паспорт: серія СО номер 201395 виданий 
07.09.1999 р. Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві), призначена 

на посаду Директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: необмежено. Інші посади, які обій-
мала особа протягом останніх п'яти років: фінансовий директор 
ТОВ  «Гулянецький щебзавод».

Рішення про звільнення прийнято Участниками Загальних Зборів 
(Протокол № 10 від 30.09.2015 р.). Звільнення посадової особи вико-
нано на підставі рішення загальних зборів.

Посадова особа Українець Тетяна Леонідівна (паспорт: серія СМ 
номер 210014 виданий 16.12.1999 р. Ірпінським МВГУ МВС України в 
Київській облості), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена. 
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14 років. На поса-
ду обрано іншу особу.

Рішення про призначення прийнято Учасниками Загальних Зборів 
(Протокол №10 від 30.09.2015 р.). Призначення посадової особи ви-
конано на підставі рішення загальних зборів. Посадова особа Куклін 
Ігор Володимирович (паспорт: серія ЕО номер 278227 виданий 
14.01.1997 р. Кривоозерським РВ УМВС України в Миколаївській об-
ласті), призначена на посаду Головний бухгалтер. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: необме-
жено. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 
заступник головного бухгалтера СП «Метал Холдинг».

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

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

Директор Іващенко М. М.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 
(дата) 

СПIЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО У фОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«МЕТАЛ ХОЛДIНГ»

Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію

ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИфІКОВАНОГО 
ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

фОНДУ «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
(далі — «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду (свідоцтво про внесення фонду до ЄДРІСІ 
№ 1716-1, видане 11.04.2013р., реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331716) по-
відомляє, що 01 жовтня 2015 року Загальними зборами учасників Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Про 
Капітал Ессет Менеджмент» (Протокол № 01/10/2015-1 від 01.10.2015 р.) 
було прийнято рішення про дострокове припинення діяльності Фонду шля-
хом ліквідації за згодою всіх його учасників. 

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у 
зв’язку з прийняттям рішення про дострокове припинення його діяльності 
шляхом ліквідації 

1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається 
з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому 
органі цього Порядку та триває до 05 грудня 2015 року включно. Цей строк 

вважається таким, що закінчився, якщо всі кредитори Фонду подали заяви 
про задоволення вимог або письмово підтвердили відсутність вимог до 
Фонду у зв’язку із прийняттям рішення про його ліквідацію.

2. Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідацій-
ної комісії за місцезнаходженням ТОВ «КУА «Про Капітал Ессет Менедж-
мент», із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора 
таких вимог, належно оформлених відповідно до чинного законодавства.

3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затверджен-
ню або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформлен-
ням відповідного рішення протягом 5 робочих днів з дати її отримання.

4. Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рі-
шення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна 
комісія надсилає такому кредитору відповідне повідомлення в письмовій 
формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

5. Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління активами 
Фонду: м. Київ, вул. Предславинська, 11-А, 5-й поверх. тел. (044) 591 52 50, 
факс (044) 591 52 60

Голова
Ліквідаційної комісії ЗНВПІф «Аграрні Інвестиції»       Медвідь О.М.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента 

ПАТ «Ідея Банк»
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товари-
ство «Ідея Банк» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне 
товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19390819 
1.4. Місцезнаходження емітента: вул.Валова, буд.11, м.Львів, 

79008, Україна 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (032) 235 09 38, 

факс: (032) 297 06 95
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ideabank.ua .
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.ideabank.ua 

1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента. 

2. Текст повідомлення:
01 жовтня 2015 р. згідно з рішенням Спостережної Ради Банку від 

29 вересня 2015 р. №220 припинено повноваження Члена Правління, 
Директора з ризиків Синишина Ростислава Тарасовича, який перебу-
вав на посаді з 01 листопада 2014 р. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє, судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. 

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-

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

3.2. Голова Правління  М. В. Власенко
01.10.2015 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІДЕЯ БАНК»
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації  

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧ-

НА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОСІТІ»
2. Код за ЄДРПОУ 
30541045
3. Місцезнаходження 
01033 місто Київ вул. Жилянська, буд. 58
4. Міжміський код, телефон та факс 
0980785156 0980785156
5. Електронна поштова адреса 
30541045_2011@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://30541045.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Генеральним Директором Товари-

ства 30.09.2015 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу №10-К від 

30.09.2015 р. та особистої заяви Щербіна О.В. від 18.09.2015 р.
Посадова особа ЩЕРБІНА ОКСАНА ВІКТОРІВНА (згода на розкриття 

паспортних даних не надана ), яка займала посаду Головний бухгалтер, 
звільнена.

Не володiє акціями емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяця.
На посаду Головного бухгалтера замість звільненої особи нікого не при-

значено.
III. Підпис 

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

2.
Генеральний директор Харківська Тетяна Володимирівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 30.09.2015

(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ «ЕЛЕКТРОСІТІ» 

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне 
товариство «Ресторан 
«Градецький»

2. Код за ЄДРПОУ 14231708
3. Місцезнаходження 14005, м. Чернiгiв, проспект 

Миру, буд. 68
4. Міжміський код, телефон та факс (04622) 4-20-25 

(04622) 4-20-25
5. Електронна поштова адреса gradetskiy@athost.info
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

gradetskiy.athost.info

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових 
осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Рес-

торан «Градецький» (протокол вiд 30.09.2015) припинено повноваження 
директора Кузьменка Анатолiя Васильовича в зв’язку з закiнченням 

термiнудiї повноважень, перебував на посадi з 10.09.2010, акцiями 
емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не надано.

Рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства 
«Ресторан «Градецький» (протокол вiд 30.09.2015) обрано директора 
Кузьменка Анатолiя Васильовича, термiн повноважень по 30.09.2016, 
акцiями емiтента не володiє, не має непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини. Згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: заступник 
начальника вiддiлу матерiального забезпечення Публiчного акцiонерного 
товариства «Полiкомбанк», з 10.09.2010 за сумiсництвом директор При-
ватного акцiонерного товариства «Ресторан «Градецький».

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

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

2. Найменування 
посади Кузьменко Анатолiй Васильович

Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.10.2015
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ»

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента — ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»
2. Код за ЄДРПОУ — 19361386
3. Місцезнаходження — 01001, м. Київ, вул. Ольгинська,3 
4. Міжміський код, телефон та факс — (044) 280-98-03, (044) 280-33-51
5. Електронна поштова адреса — capital@arkada.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — www.arkada.ua /ua/top/32/public
7.Вид особливої інформації відповідно до вимог глави І розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення — Відомості 
про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Спостережною радою ПАТ АКБ «АРКАДА» 30.09.2015 р. в зв`язку iз ви-

робничою необхідністю було прийнято рiшення:
Припинити повноваження 30.09.2015р. члена Правління ПАТ АКБ «АР-

КАДА» Килимника Любомира Антоновича.
Член Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» Килимник Любомир Антонович част-

кою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не володiє, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, посадова особа згоди на 
розкриття паспортних даних не надавала. Килимник Любомир Антонович пере-
бував на посадi члена Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» протягом чотирнадцяти 
років. На посаду члена Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» нікого не призначено.

Правлінням ПАТ АКБ «АРКАДА» 30.09.2015 р. в зв`язку iз виробничою 
необхідністю було прийнято рiшення:

Перевести Килимника Любомира Антоновича з посади Заступника Го-
лови Правління на посаду Казначея ПАТ АКБ «АРКАДА» з 01 жовтня 
2015  року. Заступник Голови Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» Килимник Лю-
бомир Антонович часткою в статутному капiталi ПАТ АКБ «АРКАДА» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, 
посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. 

Килимник Любомир Антонович перебував на посадi Заступника Голови 
Правління ПАТ АКБ «АРКАДА» протягом восьми років. 

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

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

2. Найменування посади 
Голова Правління   _______________                 Паливода К.В. 
ПАТ АКБ «АРКАДА»       (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 
30.09.2015р. 

 (дата) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «АРКАДА»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство «Славутський солодо-
вий завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00377733
3. Місцезнаходження 30068, с. Крупець, Б.Хмель-

ницького,43
4. Міжміський код, телефон та факс +380384270691 

+380384271571
5. Електронна поштова адреса romeo@malthouse.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.malthouse.km.ua

7. Вид особливої інформації Одержання кредиту на суму, 
що перевищує 25 відсотків 
активів емітента

II. Текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення: Протокол №5 засідання Наглядової 

ради ПАТ «Славутський солодовий завод» від 05.07.2011, з рішення 
про підписання кредитного договору для забезпечення виробничої ді-
яльності.

2. Дата підписання договору: кредитний договір від 07.07. 2011 року 
з доповненнями №1 від 20.06.2012, №2 від 20.07.2012, №3 від 
31.08.2012, №4 від 31.05.13, №5 від 24.07.13, №6 від 30.08.13 , №7 від 
01.11.13, №8 від 20.02.2014, №9 від 24.07.2014, №10 від 29.08.14, 
№11 від 24.07.15, №12 від 31.08.15 (продовження терміну кредитної 
лінії та зміну розмірів фінансування)

3. Вид кредитної лінії : Короткотермінова;
4. Сума кредитної лінії :29 000 тис. доларів США (в еквіваленті 

624 299 тис. грн..)

5. Процентна ставка: ринкова
6. Строк ,на який укладено договір кредиту: з 07.07. 2011 по 

30.09.2015;
7. Умови повернення кредиту:грошовими коштами на розрахунко-

вий рахунок банку
8. Спосіб забезпечення — гарантія;
9. Інформація про кредитора: найменування — Філія «КІБ» 

ПАТ  «Креді Агріколь Банк», МФО 300379 ,01001 м.Київ, вул.Володи-
мирська 23а, ЄДРПОУ 19357443

10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 
2015  року дорівнює 212 824 тис. грн..; співвідношення суми кредиту 
до вартості активів на початок звітного року складає 112.87%. 

11. Інформація щодо мети використання коштів: поповнення обіго-
вих коштів для здійснення господарської діяльності.

12 Дата отримання траншу 
13. Сума одержаного траншу 
14. Процентна ставка
15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лінії
Загальний розмір отриманих траншів — 164 600 тис.грн, співвідно-

шення суми заборгованості за кредитним договором до вартості акти-
вів на початок звітного року становить 29,76% Для розрахунків вико-
ристано курс НБУ 30.09.2015 р. Термін дії кредитної угоди від 
07.07.2011 продовжено до 22.07.2016 згідно з додатком №13 від 
30.09.2015.

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 Дубiна Микола Iванович
генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 01.10.2015

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товари-

ство «Славутський солодо-
вий завод»

2. Код за ЄДРПОУ 00377733
3. Місцезнаходження 30068, с. Крупець, Б.Хмель-

ницького,43
4. Міжміський код, телефон та факс +380384270691 

+380384271571
5. Електронна поштова адреса romeo@malthouse.km.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.malthouse.km.ua

7. Вид особливої інформації Одержання кредиту на суму, 
що перевищує 25 відсотків 
активів емітента

II. Текст повідомлення
1. Дата прийняття рішення: Протокол №5 засідання Наглядової 

ради ПАТ «Славутський солодовий завод» від 05.07.2011, з рішення 
про підписання кредитного договору для забезпечення виробничої ді-
яльності.

2. Дата підписання договору: кредитний договір від 07.07. 2011 року 
з доповненнями №1 від 20.06.2012, №2 від 20.07.2012, №3 від 
31.08.2012, №4 від 31.05.13, №5 від 24.07.13, №6 від 30.08.13 , №7 від 
01.11.13, №8 від 20.02.2014, №9 від 24.07.2014, №10 від 29.08.14, 
№11 від 24.07.15, №12 від 31.08.15 , №13 від 30.09.15 (продовження 
терміну кредитної лінії та зміну розмірів фінансування)

3. Вид кредитної лінії : Короткотермінова;
4. Сума кредитної лінії :29 000 тис. доларів США (в еквіваленті 

624 299 ис. грн..)

5. Процентна ставка: ринкова
6. Строк ,на який укладено договір кредиту: з 07.07. 2011 по 

22.07.2016;
7. Умови повернення кредиту:грошовими коштами на розрахунко-

вий рахунок банку
8. Спосіб забезпечення — гарантія;
9. Інформація про кредитора: найменування — Філія «КІБ» 

ПАТ  «Креді Агріколь Банк», МФО 300379 ,01001 м.Київ, вул.Володи-
мирська 23а, ЄДРПОУ 19357443

10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 
2015  року дорівнює 212 824 тис. грн..; співвідношення суми кредиту 
до вартості активів на початок звітного року складає 112.87%. 

11. Інформація щодо мети використання коштів: поповнення обіго-
вих коштів для здійснення господарської діяльності.

12 Дата отримання траншу: 30.09.2015
13. Сума одержаного траншу: 164 600 тис.грн
14. Процентна ставка: плаваюча
15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лі-

нії: 26.37 %
Розміщення інформації пов’язане із продовженням терміну кредит-

ної лінії. Дострокове погашення траншів дозволяється. Загальний роз-
мір отриманих траншів –164 600 тис. грн., співвідношення суми забор-
гованості за кредитним договором до вартості активів на початок 
звітного року становить = 29,76%.. Для розрахунків використано курс 
НБУ 30.09.2015 р.

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 Дубiна Микола Iванович

генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.10.2015

(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД»
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Повiдомлення 
про виникнення особливої iнформацiї (iнформацiї 

про iпотечнi цiннi папери, сертифiкати 
фонду операцiй з нерухомiстю) емiтента

I. Загальнi вiдомостi
1. Повне найменування емiтента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД»
2. Код за ЄДРПОУ 38690683
3. Мiсцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 3
4. Мiжмiський код, телефон та факс (044) 502-23-11, (044) 520-23-03
5. Електронна поштова адреса: info@avangardbak.com.ua
6. Адреса сторiнки в мережi Iнтернет, яка додатково використовується 

емiтентом для розкриття iнформацiї: http://www.avangardbank.com.ua/pro-
bank/informatsiya-pro-emitenta

7. Вид особливої iнформацiї: Вiдомостi про факти лiстингу/делiстингу 
цiнних паперiв на фондовiй бiржi

II. Текст повiдомлення
Відповідно до листа ПАТ «ФБ «Перспектива» вiд 01.10.2015р. (отрима-

ного ПАТ «БАНК АВАНГАРД» 01.10.2015р.) у зв’язку з невиконанням п. 4.1. 
розділу 4 положення про функціонування фондових бірж, затвердженого 
рішенням НКЦПФР №1688 від 22.11.2012р., згідно Рішення директора 
ПАТ  ФБ «Перспектива» №15/10/01-01 від 01.10.2015р., 01.10.2015р. ви-
ключені з Біржового реєстру другого рівня лістингу (дія — делістинг) 
122 000 шт. акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «БАНК АВАН-
ГАРД» (ISIN UA4000151260), загальною номінальною вартістю 
122 000 000,00 грн., що складає 100% загальної кількості акцій ПАТ «БАНК 
АВАНГАРД». Випуск акцій ПАТ «БАНК АВАНГАРД», якi виключенi з 
Бiржового реєстру другого рiвня лiстингу зареєстрований Національною 
комісією з цiнних паперiв та фондового ринку 25.12.2012р., реєстраційний 
номер 242/1/2012. Акції ПАТ «БАНК АВАНГАРД» (ISIN UA4000151260) з 
01.10.2015р. у лiстингу не перебувають. 

III. Пiдпис
1. Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що 

мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно 
iз законодавством. 

Голова Правління ПАТ «БАНК АВАНГАРД»  С.А. Корчинська
01.10.2015 р.
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ОСОБЛИВА ІНфОРМАЦІЯ  
про зміну складу посадових осіб емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА фІРМА 

«АЗОВСТАЛЬБУД»
код за ЄДРПОУ 01237193, місцезнаходження — 87505, м. Маріуполь, 

вул. Якова Гугеля, 3, тел. (0629) 22-13-30, факс (0629) 23-55-69,  
plan.аzovstalstroy@ukr.net,

адреса власної сторінки в мережі Інтернет http://azovstalstroy.ukrgold.net
Рішенням Наглядової ради(протокол № 139 від 27 липня 2015 року):
- Звільнено з посади генерального директора Товариства Панасенка 

Олександра Андрійовича по закінченню строку дії договору.
Панасенко Олександр Андрійович (паспорт серія ВК, № 836504, ви-

даний Жовтневим РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій 
області 26.08.2011), який володіє часткою у статутному капіталі Товари-
ства у розмірі 2,0777%. Посадова особа перебувала на посаді генераль-
ного директора з 01 червня 2012 року по 27 липня 2015 року. Особа не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

- Призначено на посаду генерального директора публічного акціонер-
ного товариства «Будівельно-монтажна фірма «Азовстальбуд» Сидорен-
ко Олександра Дмитровича з 28.08.2015 по 28.08.2018

Сидоренко Олександр Дмитрович (паспорт серія ВЕ, № 529700, ви-
даний Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 
13.12.2001), який не володіє часткою у статутному капіталі Товариства. 
Протягом своєї діяльності займав посади: майстера, головний інженера, 
начальника ОУС, провідного інженера, завідувача групою відділу інже-
нерних вишукувань, начальника сектора електрохімічного захисту під-
земних комунікацій, заступника директора, начальника сектора реєстра-
ції та огляду посудин по ДП, директора філії, директора відділення, 
заступника генерального директора. Особа непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
законодавства

Генеральний директор  О.Д. Сидоренко

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА 

«ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», 
код ЄДРПОУ 03357671, місцезнаходження Товариства: 

вул. Комсомольська 55 Б, м. Чернігів, Україна, 14000
Правління ПАТ «ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» повідомляє, що 6 лис-

топада 2015 року о 13.00 відбудуться позачергові загальні збори акціоне-
рів АТ за адресою: м. Чернігів, вул. Комсомольська 55 Б (в актовому 
залі на другому поверсі). Реєстрація учасників буде проводитись з 12.00 
до 12.45 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціоне-
рів, які мають право на участь у загальних зборах — 02.11.2015 року.

До розгляду зборів пропонується наступний  
порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії, прийняття рішення з питань порядку (ре-
гламенту) проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Обрання Секретаря загальних зборів.
3. Звіт Голови правління АТ про поточний фінансово-економічний стан 

Товариства.
4. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів 

Наглядової ради.
5. Обрання нового складу Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових догово-

рів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встанов-
лення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів крім того  — 
довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

До дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість 
ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за 
адресою місцезнаходження Товариства: вул. Комсомольська 55 Б, м. Чер-
нігів (у робочі дні з 9.30 до 12.00 години, актовий зал), а в день проведення 
загальних зборів — у місці їх проведення. Особою, відповідальною за 
ознайомлення акціонерів з документами, є Голова правління АТ — Гера-
щенко Віктор Михайлович.

Правління АТ «ОТКЕ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ — АДМІНІ-
СТРАТОР ПЕНСІЙНИХ фОНДІВ «УКРСОЦ-КАПІТАЛ»

Повідомлення щодо прийняття рішення про ліквідацію
Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду 

закритого типу «Крим-Інвест»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами — адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал», код 

ЄДРІСІ 233567
(надалі — «Фонд»)

Ліквідаційна комісія Фонду повідомляє, що 01.10.2015р. Загальними 
зборами учасників ТОВ «Укрсоц-Капітал» (Протокол № 322 від 01.10.2015р.) 
було прийняте рішення про дострокову ліквідацію Фонду за згодою всіх 
його учасників. Таке рішення було прийняте у зв’язку із загальною неста-
більною ситуацією на ринку цінних паперів та недоцільністю подальшого 
існування Фонду в період фінансово-економічної кризи.

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог:
Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з 

наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому ор-
гані інформації щодо ліквідації Фонду та триває протягом 2 (двох) місяців.

Кредитори подають заяви про задоволення своїх вимог до Ліквідацій-
ної комісії за місцезнаходженням Компанії з управління активами Фонду 
із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора та-
ких вимог, належно оформлених відповідно до вимог чинного законодав-
ства.

Кожна заява про задоволення вимог кредитора підлягає затвердженню 
або обґрунтованому відхиленню Ліквідаційною комісією з оформленням 
відповідного рішення протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання.

Наступного робочого дня після прийняття Ліквідаційною комісією рі-
шення щодо затвердження або відхилення вимог кредитора, Ліквідаційна 
комісія надсилає (передає) такому кредиторові відповідне повідомлення в 
письмовій формі на адресу, вказану в заяві кредитора.

Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 
відповідно до закону.

Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління активами:
01133, м. Київ, бул. Лесі Українки, 34, оф.215;
Тел./факс: (044) 285-77-83;
E-mail: office@ukrsots-capital.com
Режим роботи: ПН-ПТ з 09-00 до 18-00. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АРТЕМІВ-
СЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ»

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

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО "АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД ПО 
ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00195452
3. Місцезнаходження: 84500, м. Артемiвськ, Донецька 

область, Україна, вул. Кiрова, № 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (0627) 44 98 09, (062) 340 19 28
5. Електронна поштова адреса: nei@azocm.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації:

www.azocm.ua

7. Вид особливої інформації: Рішення емітента про утворення, при-
пинення його філій, представництв

II. Текст повідомлення
28 вересня 2015 року Наглядовою радою емiтента прийнято рiшення 

про припинення дiяльностi КИЇВСЬКОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРТЕМIВСЬКИЙ ЗАВОД 
ПО ОБРОБЦI КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛIВ». Пiдстава - повне виконання 
представництвом своїх завдань.

Мiсцезнаходження представництва: вул. Костьольна, буд. № 6, кв.1., 
Шевченкiвський р-он, м. Київ, Україна, 01001.

Основнi види дiяльностi, якi виконувало представництво: дослiдження 
кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; органiзування конгресiв 
i торговельних виставок; надання iнших iнформацiйних послуг; консульту-
вання з питань комерцiйної дiяльностi й керування; рекламнi агентства. 

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
Голова Правлiння Шутов Iгор Володимирович

29.09.2015



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №187, 2 жовтня 2015 р. 
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-
ЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

(далі по тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження:
49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, відповідно до рішення нагля-
дової ради банку (протокол від 22.09.2015 року) повідомляє про скликан-
ня позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06.11.2015
року о 17.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94,
кімната № 2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

наглядової ради.
3. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов ци-

вільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників зборів проводиться 06.11.2015  року з 16.30 до
16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ,
вул. Артема, 94, кімната 2.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-
кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
06.11.2015 року у зборах наглядовою радою призначена дата складання
реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на 02.11.2015 ро-
ку. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь у робочі дні з 10 до 17 години або у день проведен-
ня загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена
Миколаївна - корпоративний секретар банку. 

Телефон для довідок:  (0562) 31-04-38, 31-13-14     
Т.в.о. Голови правління Савченко М.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНТЕКО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКС"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 24249460;
3. Місцезнаходження: 49094, м. Днiпропетровськ , вул. Набережна Пе-

ремоги, 32; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)716-55-38, (056)716-55-40;
5. Електронна поштова адреса: admin@fortuna-crimea.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: fortuna-crimea.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

Повiдомляємо, що 30.09.2015 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.08.2015 р.,
згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКО-
ТУР" (код за ЄДРПОУ 34365726), зменшився з 1 337 500 штук простих
iменних акцiй ПрАТ "ФОРТУНА" до 0 штук простих iменних акцiї ПрАТ
"ФОРТУНА", та його частка в статутному капiталi ПрАТ "ФОРТУНА" змен-
шилась з 25,0% до 0,0%.

Повiдомляємо, що 30.09.2015 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.08.2015 р.,
згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДIК-
СОН" (код ЄДРПОУ 24423171), збiльшився з 0 штук простих iменних ак-
цiй ПрАТ "ФОРТУНА" до 910 554 штук простих iменних акцiй ПрАТ "ФОР-
ТУНА", їх частка в статутному капiталi ПрАТ "ФОРТУНА" збiльшилась з
0,0% до 17,0197%.

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

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

Голова Правлiння Пономаренко Олександр Володимирович
30.09.15 р. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "IНТЕКО", Код за ЄД-
РПОУ 31016969, 49000, Дніпропет-
ровська область, м. Днiпропет-
ровськ, площа Жовтнева, буд. 1Б,
тел. (056) 790-20-29

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.10.2015

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

http://inteco.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-
КОМПЛЕКС", код за ЄДРПОУ
30096121, вулиця Білостоцького,
буд. 163, м. Дніпропетровськ, АНД
район, Дніпропетровська область,
49034, тел. (056) 790-20-29

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.10.2015

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

http://inteco.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-
ЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

(далі по тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження:
49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, відповідно до рішення нагля-
дової ради банку (протокол від 22.09.2015 року) повідомляє про скликан-
ня позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06.11.2015
року о 17.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94,
кімната № 2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

наглядової ради.
3. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов ци-

вільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників зборів проводиться 06.11.2015  року з 16.30 до
16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ,
вул. Артема, 94, кімната 2.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-
кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
06.11.2015 року у зборах наглядовою радою призначена дата складання
реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на 02.11.2015 ро-
ку. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь у робочі дні з 10 до 17 години або у день проведен-
ня загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена
Миколаївна - корпоративний секретар банку. 

Телефон для довідок:  (0562) 31-04-38, 31-13-14     
Т.в.о. Голови правління Савченко М.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНТЕКО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКС"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 24249460;
3. Місцезнаходження: 49094, м. Днiпропетровськ , вул. Набережна Пе-

ремоги, 32; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)716-55-38, (056)716-55-40;
5. Електронна поштова адреса: admin@fortuna-crimea.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: fortuna-crimea.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

Повiдомляємо, що 30.09.2015 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.08.2015 р.,
згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКО-
ТУР" (код за ЄДРПОУ 34365726), зменшився з 1 337 500 штук простих
iменних акцiй ПрАТ "ФОРТУНА" до 0 штук простих iменних акцiї ПрАТ
"ФОРТУНА", та його частка в статутному капiталi ПрАТ "ФОРТУНА" змен-
шилась з 25,0% до 0,0%.

Повiдомляємо, що 30.09.2015 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.08.2015 р.,
згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДIК-
СОН" (код ЄДРПОУ 24423171), збiльшився з 0 штук простих iменних ак-
цiй ПрАТ "ФОРТУНА" до 910 554 штук простих iменних акцiй ПрАТ "ФОР-
ТУНА", їх частка в статутному капiталi ПрАТ "ФОРТУНА" збiльшилась з
0,0% до 17,0197%.

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

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

Голова Правлiння Пономаренко Олександр Володимирович
30.09.15 р. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "IНТЕКО", Код за ЄД-
РПОУ 31016969, 49000, Дніпропет-
ровська область, м. Днiпропет-
ровськ, площа Жовтнева, буд. 1Б,
тел. (056) 790-20-29

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.10.2015

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

http://inteco.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-
КОМПЛЕКС", код за ЄДРПОУ
30096121, вулиця Білостоцького,
буд. 163, м. Дніпропетровськ, АНД
район, Дніпропетровська область,
49034, тел. (056) 790-20-29

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.10.2015

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

http://inteco.com.ua

1. 29 вересня 2015 року Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» прийнято рішення про звіль-
нення Куркіна Олександра Сергійовича з посади Заступника Голови Прав-
ління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Наказом Голови Правління №186-К від 
29.09.2015р. Куркіна О.С. звільнено з посади заступника голови Правління. 
На даній посаді перебував з 19.02.2015 року. На посаду заступника голови 
Правління, члена Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» замість звільненої осо-
би нікого не призначено.

Куркін О.С. часткою у статутному капіталі емітента не володіє, непога-
шеної судимості за корисливі чи посадові злочини не має, згоди на роз-
криття паспортних даних не надано.

2. 29 вересня 2015 року Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІО-
НЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕРНУМ БАНК» прийнято рішення про звіль-
нення Дюка Ростислава Ігоровича з посади Заступника Голови Правління 
ПАТ «ВЕРНУМ БАНК». Наказом Голови Правління №189-К від 29.09.2015р. 
Дюка Р.І. звільнено з посади заступника голови Правління. На даній посаді 
перебував з 02.03.2015 року. На посаду заступника голови Правління, чле-
на Правління ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» замість звільненої особи нікого не при-
значено.

Дюк Р.І. часткою у статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної 
судимості за корисливі чи посадові злочини не має, згоди на розкриття пас-
портних даних не надано.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕРНУМ БАНК»



№187, 2 жовтня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-
ЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

(далі по тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження:
49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, відповідно до рішення нагля-
дової ради банку (протокол від 22.09.2015 року) повідомляє про скликан-
ня позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06.11.2015
року о 17.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94,
кімната № 2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

наглядової ради.
3. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов ци-

вільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників зборів проводиться 06.11.2015  року з 16.30 до
16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ,
вул. Артема, 94, кімната 2.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-
кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
06.11.2015 року у зборах наглядовою радою призначена дата складання
реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на 02.11.2015 ро-
ку. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь у робочі дні з 10 до 17 години або у день проведен-
ня загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена
Миколаївна - корпоративний секретар банку. 

Телефон для довідок:  (0562) 31-04-38, 31-13-14     
Т.в.о. Голови правління Савченко М.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНТЕКО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКС"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 24249460;
3. Місцезнаходження: 49094, м. Днiпропетровськ , вул. Набережна Пе-

ремоги, 32; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)716-55-38, (056)716-55-40;
5. Електронна поштова адреса: admin@fortuna-crimea.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: fortuna-crimea.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

Повiдомляємо, що 30.09.2015 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.08.2015 р.,
згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКО-
ТУР" (код за ЄДРПОУ 34365726), зменшився з 1 337 500 штук простих
iменних акцiй ПрАТ "ФОРТУНА" до 0 штук простих iменних акцiї ПрАТ
"ФОРТУНА", та його частка в статутному капiталi ПрАТ "ФОРТУНА" змен-
шилась з 25,0% до 0,0%.

Повiдомляємо, що 30.09.2015 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.08.2015 р.,
згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДIК-
СОН" (код ЄДРПОУ 24423171), збiльшився з 0 штук простих iменних ак-
цiй ПрАТ "ФОРТУНА" до 910 554 штук простих iменних акцiй ПрАТ "ФОР-
ТУНА", їх частка в статутному капiталi ПрАТ "ФОРТУНА" збiльшилась з
0,0% до 17,0197%.

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

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

Голова Правлiння Пономаренко Олександр Володимирович
30.09.15 р. 

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

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "IНТЕКО", Код за ЄД-
РПОУ 31016969, 49000, Дніпропет-
ровська область, м. Днiпропет-
ровськ, площа Жовтнева, буд. 1Б,
тел. (056) 790-20-29

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.10.2015

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

http://inteco.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-
КОМПЛЕКС", код за ЄДРПОУ
30096121, вулиця Білостоцького,
буд. 163, м. Дніпропетровськ, АНД
район, Дніпропетровська область,
49034, тел. (056) 790-20-29

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.10.2015

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

http://inteco.com.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АК-
ЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"

(далі по тексту - банк), код за ЄДРПОУ 34514392, місцезнаходження:
49069, м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94, відповідно до рішення нагля-
дової ради банку (протокол від 22.09.2015 року) повідомляє про скликан-
ня позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 06.11.2015
року о 17.00 годині за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема, 94,
кімната № 2.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання лічильної комісії.
2. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів

наглядової ради.
3. Обрання голови та членів наглядової ради, затвердження умов ци-

вільно-правових та трудових договорів, що укладатимуться з ними, вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів з членами наглядової ради.

Реєстрація учасників зборів проводиться 06.11.2015  року з 16.30 до
16.55 години за місцем проведення загальних зборів: м. Дніпропетровськ,
вул. Артема, 94, кімната 2.

Для участі у загальних зборах необхідно мати при собі паспорт чи до-
кумент, який посвідчує особу акціонера (або його представника) та дові-
реність на право участі та голосування на загальних зборах для представ-
ників акціонерів, засвідчену відповідно до вимог законодавства.

Для визначення переліку осіб, що мають право приймати участь
06.11.2015 року у зборах наглядовою радою призначена дата складання
реєстру власників іменних цінних паперів банку станом на 02.11.2015 ро-
ку. 

Акціонери банку можуть ознайомитися з документами, необхідними
для прийняття рішень з питань, які включені до порядку денного загаль-
них зборів заздалегідь у робочі дні з 10 до 17 години або у день проведен-
ня загальних зборів за місцезнаходженням банку.

За дотриманням порядку ознайомлення акціонерів банку з матеріала-
ми загальних зборів призначена відповідальна особа Батюкова Олена
Миколаївна - корпоративний секретар банку. 

Телефон для довідок:  (0562) 31-04-38, 31-13-14     
Т.в.о. Голови правління Савченко М.О.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ІНТЕКО»

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКС"

РІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних

паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, які
не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів,
крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне

(закрите) розміщення цінних паперів за 2014 рік

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ФОРТУНА"

2. Код за ЄДРПОУ: 24249460;
3. Місцезнаходження: 49094, м. Днiпропетровськ , вул. Набережна Пе-

ремоги, 32; 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)716-55-38, (056)716-55-40;
5. Електронна поштова адреса: admin@fortuna-crimea.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: fortuna-crimea.com.ua;
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
II. Текст повідомлення

Повiдомляємо, що 30.09.2015 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.08.2015 р.,
згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКО-
ТУР" (код за ЄДРПОУ 34365726), зменшився з 1 337 500 штук простих
iменних акцiй ПрАТ "ФОРТУНА" до 0 штук простих iменних акцiї ПрАТ
"ФОРТУНА", та його частка в статутному капiталi ПрАТ "ФОРТУНА" змен-
шилась з 25,0% до 0,0%.

Повiдомляємо, що 30.09.2015 р . вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне
товариство "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр
власникiв iменних цiнних паперiв Товариства станом на 31.08.2015 р.,
згiдно якого вiдбулися змiни власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше
вiдсоткiв голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим:

Розмiр пакету акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДIК-
СОН" (код ЄДРПОУ 24423171), збiльшився з 0 штук простих iменних ак-
цiй ПрАТ "ФОРТУНА" до 910 554 штук простих iменних акцiй ПрАТ "ФОР-
ТУНА", їх частка в статутному капiталi ПрАТ "ФОРТУНА" збiльшилась з
0,0% до 17,0197%.

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

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

Голова Правлiння Пономаренко Олександр Володимирович
30.09.15 р. 

1. Повне найменування емітента,
код за ЄДРПОУ, місцезнаходження,
міжміський код та телефон
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "IНТЕКО", Код за ЄД-
РПОУ 31016969, 49000, Дніпропет-
ровська область, м. Днiпропет-
ровськ, площа Жовтнева, буд. 1Б,
тел. (056) 790-20-29

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.10.2015

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

http://inteco.com.ua

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО-
КОМПЛЕКС", код за ЄДРПОУ
30096121, вулиця Білостоцького,
буд. 163, м. Дніпропетровськ, АНД
район, Дніпропетровська область,
49034, тел. (056) 790-20-29

2. Дата розкриття повного тексту
річної інформації у
загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

02.10.2015

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

http://inteco.com.ua

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості емітента:

1.1. Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Корос-
тенський завод залізобетонних шпал»

1.2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00282406
1.4. Місцезнаходження: вул. Маяковського, 78, м. Коростень, Жито-

мирська обл., 11505
1.5. Міжміський код, телефон та факс: (04142) 9-61-65
1.6. Електронна поштова адреса: zbsh_kor@ukr.net
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: korostenzzbsh.besaba.com
1.8. Вид особливої інформації: зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення.
Згідно наказу Міністерства інфраструктури України №168-О від 

18.1.92015р., отриманого Товариством 30.09.2015р., вхідний №1031, ста-
лися зміни у складі посадових осіб емітента:

2.1. Звільнено з посади Голови правління Куницького Василя Іванови-
ча (паспорт: ВМ 240312, виданий Коростенським МРВ УМВС України в 
Житомирській обл. 30.10.1996р.), у зв’язку із закінченням терміну дії 
контракту №11-V від 18.09.2012р. Акціями Товариства не володіє. На по-
саді перебував з 28.03.2002р.

2.2. Призначено на посаду Виконуючого обов’язки голови правління 
Куницького Василя Івановича. Займав посаду Голови правління Товари-
ства. Термін призначення на посаду: до прийняття відповідного рішення 
Вищим органом Товариства. Посадова особа непогашених судимостей 
за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

В.о. голови правління  Куницький Василь Іванович

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ»
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НКЦПфР прийняла рішення про 
анулювання ліцензії УМВБ

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) при розгляді уповноваженими особа-
ми регулятора чергових справ щодо ПрАТ «Українська 
міжбанківська валютна біржа» (УМВБ) прийняла рішен-
ня про застосування санкцій по двом справам.

По справі щодо порушення нормативних актів НКЦПФР 
щодо подання адміністративних даних організаторами 
торгівлі», а саме за повторне неподання звітності органі-
затором торгівлі, прийнято рішення накласти на УМВБ 
фінансові санкції у розмірі 17000 грн.

По справі щодо невиконання розпорядження по засто-
суванню ліцензійних умов, а саме приведення докумен-
тів УМВБ, як організатора торгівлі, у відповідність до 
нормативних актів НКЦПФР, прийнято рішення анулюва-
ти ліцензію УМВБ на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку — діяльності з організації тор-
гівлі на фондовому ринку. Рішення було прийнято у 
відповідності до вимог Закону України «Про ліцензуван-
ня видів господарської діяльності».

Обидва рішення закріплені у Постанові НКЦПФР про 
накладання санкцій.

Постанова НКЦПФР може бути оскаржена в Експертно-
апеляційній раді з питань ліцензування при Державній 
регуляторній службі України та/або судовій інстанції.

НКЦПфР розробила порядок виплати 
дивідендів акціонерним товариством

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) на черговому засіданні, що відбулося 
29 вересня 2015 року, схвалила проект «Порядку випла-
ти акціонерним товариством дивідендів».

Проект розроблений з метою приведення норматив-
них актів НКЦПФР у відповідність до Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо захисту права інвесторів», який набирає чин-
ності з 1 травня 2016 року.

В документі детально прописана послідовність дій акці-
онерного товариства, професійних учасників депозитарної 
системи України щодо виплати акціонерним товариством 
дивідендів, порядок та строки перерахування дивідендів 
особам, які мають право на отримання дивідендів.

Зокрема, зафіксовано, що акціонерне товариство 
може здійснювати виплату дивідендів через депозитар-
ну систему України або безпосередньо акціонерам.

Документом встановлено, що у разі  виплати дивіден-
дів не у повному обсязі, а частками, кошти мають бути 
виплачені одночасно всім особам, які мають право на 
отримання дивідендів, на пропорційній основі.

Згідно з проектом перераховані через депозитарну 
систему дивіденди залишатимуться там до моменту їх 
виплати всім особам, які мають право на отримання ди-
відендів (безстроково). Відповідно до діючих норм у разі 
нездійснення акціонером в установлений договором з 
депозитарною установою або її внутрішніми документа-
ми строк необхідних дій щодо отримання дивідендів вони 
повертаються до акціонерного товариства.

Проект також пропонує у разі виплати дивідендів 
безпосередньо акціонерам, якщо акціонер не звернув-
ся по них протягом установленого законом або загаль-
ними зборами строку до акціонерного товариства, 
вони направлятимуться на виплату через депозитарну 
систему Україні, де залишатимуться до моменту їх ви-
плати.

НКЦПФР оприлюднила проект «Порядку виплати акці-
онерним товариством дивідендів» на своєму сайті з ме-
тою ознайомлення з ним учасників ринку і надання ними 
протягом 30 днів своїх пропозицій та зауважень.

фондовые индексы Украины в среду 
отскочили вверх после четырехдневного 

снижения
Украинский рынок акций завершил торги в среду ро-

стом в рамках коррекции после четырехдневного сниже-
ния: индекс «Украинской биржи» (УБ) вырос на 2,36%  — 
до 872,35 пункта, индекс ПФТС — на 0,22%, до 
301,09  пункта.

Объем торгов на УБ составил 15,1 млн грн, в том чис-
ле акциями — 14,76 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 760,5 млн грн, в 
том числе акциями — 0,75 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой 
зоне». Выше всех отскочили котировки акций Авдеевско-
го коксохимзавода (+8,36%), Алчевского меткомбината 
(+5,43%) и Енакиевского метзавода (+4,52%).
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Среди индексных акций ПФТС лучшая динамика за-
фиксирована по бумагам Авдеевского коксохимзавода 
(+10,22%), Ясиновского коксохимзавода (+7,29%) и 
«ДТЭК Днипроэнерго» (+3,38%).

Тройку лидеров снижения составили акции «Центр-
энерго» (-5,17%), «ДТЭК Захидэнерго» (-3,8%) и Север-
ного ГОКа (-2,52%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду вырос на 1,51% — до 338,86 пункта, торговый обо-
рот индексными акциями составил 7,5 млн злотых 
(42,75 млн грн).

Среди индексных акций наиболее подорожали бумаги 
агрохолдинга ИМК (+5,4%), «Овостара» (+3,49%) и 
«Милкиленда» (+1,03%).

Снизились в цене акции KSG Agro (-4,08%) и «Агро-
тона» (-2,83%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвесткомпании «Альтана Капитал» Андрей Глущен-
ко, украинский фондовый рынок в среду вырос в рамках 
коррекции после затяжного падения, импульсом которо-
го стало подписание протокола о поставках газа из Рос-
сии, а также предоставление Европейским банком ре-
конструкции и развития револьверного кредита 
«Нафтогазу Украины» на $300 млн для закупок газа.

Положительный настрой поддерживала и благоприят-
ная внешняя конъюнктура. «Европейские площадки так-
же демонстрируют восходящую динамику. Инвесторы по-
ложительно восприняли прогноз агентства Standard&Poor's 
о возможном продлении сроков реализации политики QE 
ЕЦБ до середины 2018 года из-за ослабления валют раз-
вивающихся стран», — сказал А.Глущенко.

Рост промактивности в еврозоне ослаб в 
сентябре, цены производителей упали 

впервые за 6 месяцев
Темпы роста производственной активности в еврозо-

не немного замедлились в сентябре 2015 года по срав-
нению с августовским уровнем, свидетельствует оконча-
тельное значение сводного индекса менеджера закупок 
(PMI) 19 стран еврозоны, рассчитываемого исследова-
тельской организацией Markit Economics.

Значение производственного PMI в прошлом месяце 
уменьшилось до 52 пунктов с 52,3 пункта в августе. 
Окончательное значение индикатора совпало с предва-
рительными данными и средним прогнозом экспертов, 
опрошенных агентством Bloomberg.

Данные Markit указали на то, что европейские произ-
водители начали снижать отпускные цены на свою про-
дукцию в связи с сокращением производственных из-
держек на фоне падения стоимости энергоносителей.

Индикатор отпускных цен на продукцию европейских 
компаний снизился в сентябре впервые за шесть меся-
цев, падение показателя производственных затрат ста-
ло максимальным с января.

«Несмотря на беспрецедентные стимулирующие 
меры, принимаемые европейским Центробанком, а так-
же существенное ослабление евро, производственный 
сектор еврозоны не может найти мощный импульс к ро-
сту, и есть вероятность того, что его подъем застопо-
рится», — отмечает главный экономист Markit Крис  
Уильямсон.

С учетом падения отпускных цен на продукцию мест-
ных производителей «дефляционные опасения усилят-
ся и окажут дополнительное давление на европейский 
ЦБ», потребовав от него более агрессивных действий, 
говорит эксперт.

Производственный PMI в Германии в сентябре сни-
зился до 52,3 пункта с 53,3 пункта месяцем ранее, при-
чем окончательное значение индикатор оказалось хуже 
предварительной оценки, составлявшей 52,5 пункта.

Во Франции этот показатель увеличился в прошлом 
месяце до 50,6 пункта с 48,3 пункта, что указало на воз-
обновление роста активности в производственном сек-
торе страны.

Рост мирового ВВП замедлится в 2015г и 
лишь слабо ускорится в 2016г — Лагард
Темпы роста мировой экономики, вероятно, замед-

лятся в текущем году по сравнению с прошлым годом, а 
в 2016 году ожидается лишь умеренное ускорение, зая-
вила глава Международного валютного фонда (МВФ) 
Кристин Лагард, выступая в Вашингтоне.

Как указано в тексте ее речи, размещенном на сай-
те МВФ, к позитивным факторам можно отнести от-
носительное укрепление экономического роста в 
странах с развитой экономикой, в частности, умерен-
ное восстановление экономики в еврозоне, возврат к 
росту в Японии, а также сохранение сильных показа-
телей экономической активности в США и Великобри-
тании.

Вместе с тем темпы роста ВВП развивающихся стран 
могут сократиться в пятый год подряд на фоне неопре-
деленности в отношении сроков поднятия ключевой 
ставки в США и ребалансировки экономики Китая.

Ежеквартальный доклад МВФ о макроэкономике, 
World Economic Outlook (WEO), будет обнародован 
6  октября. Июльский прогноз предполагал рост мирово-
го ВВП на 3,3% в 2015 году после 3,4% в 2014 году и 
ускорение до 3,8% в 2016 году.

Fitch ухудшило прогноз роста мирового 
ВВП в 2015-2017гг

Международное агентство Fitch Ratings понизило про-
гноз роста мировой экономики на 2015-2017 годы в свя-
зи с экономическими проблемами в emerging markets, 
говорится в ежеквартальном Международном экономи-
ческом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO) агент-
ства.

Теперь агентство ожидает, что в 2015 году глобальный 
ВВП вырастет на 2,3%, минимальными темпами с 
2009  года. По сравнению с июнем прогноз был ухудшен 
на 0,1 процентного пункта (п.п.).

Также Fitch прогнозирует, что темпы роста мировой 
экономики в 2016 и 2017 годах составят 2,7%. Таким об-
разом, агентство ухудшило предыдущий прогноз для 
2016 года на 0,2 п.п., на 2017 год — на 0,1 п.п.

Среди проблем развивающихся рынков Fitch отмеча-
ет рецессию в России и Бразилии, а также замедление 
роста экономики Китая.

«Emerging markets становятся основным источником 
рисков для мировой экономики ввиду падения цен на 
сырье и политических кризисов, говорится в обзоре.
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Эксперты агентства прогнозируют замедление эконо-
мического подъема в Китае в 2015 году до 6,8%, в 2016 
году — до 6,3%, и в 2017 году — до 5,5%. Негативными 
факторами для китайской экономики станут отток капи-
тала и сокращение рынка жилья.

Глубокая рецессия в России и Бразилии (сокращение 
ВВП в 2015 году на 4% и 3% соответственно), согласно 
их оценкам, сменится слабым ростом в 2016 году в Рос-
сии (восстановление на 0,5%) и лишь в 2017 году в Бра-
зилии (+1,2%).

Индия, по мнению Fitch, является единственной из 
стран БРИК, где рост ВВП ускорится. В этом году индий-
ская экономика увеличится на 7,5%, в следующем — на 
8%, прогнозируют в Fitch.

Fitch сохранило прогнозы роста ВВП США на 2015 и 
2016 годы на уровне 2,5% и ожидает замедления роста 
в 2017 году до 2,3%.

По прогнозам агентства, средний размер ключевой став-
ки в США в 2016 году составит 0,8%, в 2017 году — 1,6%.

Прогноз роста ВВП еврозоны остался неизменным по 
сравнению с июнем — 1,6% в 2015-17 годах. При этом 
отмечается, что безработица в странах валютного блока 
останется выше 10% до конца 2017 года.

Fitch отмечает, что инфляция в еврозоне повысится в 
четвертом квартале 2015 года с текущего уровня, близ-
кого к нулю, и вырастет до 1,1% в 2016 году и 1,5% в 
2017 году.

Рост экономики Великобритании прошел свой пик, од-
нако останется сильным в ближайшие годы, прогнозиру-
ют аналитики агентства. ВВП страны, согласно оценкам 
Fitch, увеличится на 2,5% в 2015 году, на 2,3% в 2016  году 
и на 2,1% в 2017 году.

Прогноз роста экономики Японии был ухудшен до 0,8% 
в 2015 году, однако Fitch ожидает ускорения до 1,2% в 
2016 году. В 2017 году темпы могут замедлиться в связи 
с прогнозируемым повышением налога на продажи.

Евро продолжает дешеветь относительно 
доллара на данных о дефляции в еврозоне

Курс евро к доллару США продолжает снижаться в 
четверг на данных о возобновлении дефляции в еврозо-
не впервые за полгода, сообщает агентство Bloomberg.

Предварительные данные Статистического управле-
ния Европейского союза, опубликованные в среду, по-
казали, что потребительские цены в еврозоне в сентя-
бре 2015 года снизились на 0,1% относительно того же 
месяца прошлого года.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в 
среднем прогнозировали нулевую инфляцию в сентябре 
после роста цен на 0,1% в августе.

Эксперты полагают, что возобновление дефляции в 
регионе впервые за шесть месяцев вынудит Европей-
ский центральный банк (ЕЦБ) расширить программу ко-
личественного смягчения (QE).

Согласно прогнозу рейтингового агентства Standard & 
Poor's, ЕЦБ может продолжить QE и после сентября 
2016 года. Объем программы, по оценкам экспертов, мо-
жет достигнуть 2,4 трлн евро, что вдвое выше первона-
чально планировавшихся 1,1 трлн евро.

Программа QE может продлиться до середины 
2018  года, отмечают эксперты S&P.

Курс евро к доллару США в четверг опустился до 
$1,1141 с $1,1177 на закрытие предыдущих торгов. В 
среду евро подешевел на 0,6% относительно американ-
ской валюты.

Стоимость доллара относительно иены поднялась до 
120,22 иены против 119,88 иены накануне, пара евро/
иена торгуется на уровне 133,93 иены по сравнению с 
133,98 иены в среду.

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

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АВІАКОМПАНІЯ «МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ 

УКРАЇНИ»
16

2. ТОВ АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКА ІНВЕСТИЦІЙНА 
КОМПАНІЯ 

22

3. ПАТ АКБ «АРКАДА» 20
4. ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

«КОНКОРД»
24

5. ПАТ АРТЕМІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ОБРОБЦІ 
КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

23

6. ПАТ АСГАРД ХОЛДИНГ 10
7. ПРАТ БАЗІС 22
8. ПАТ БАНК АВАНГАРД 22
9. ПАТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ 

ХЛІБОПРОДУКТІВ
22

10. ПАТ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА 
«АЗОВСТАЛЬБУД»

23

11. ПАТ ВЕРНУМ БАНК 24
12. ТОВ ЕНЕРГОКОМПЛЕКС 24
13. ЗНВПІФ «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

ТОВ «КУА «ПРО КАПІТАЛ ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ»

19

14. ПАТ ІДЕЯ БАНК 19
15. ПРАТ ІНТЕКО 24

16. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – 
АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«УКРСОЦ-КАПІТАЛ»

23

17. ПРАТ КОМПАНІЯ ІНТЕРЛОГОС 15
18. ПРАТ КОРОСТЕНСЬКИЙ ЗАВОД 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ
25

19. СП ТОВ МЕТАЛ ХОЛДІНГ 19
20. ПРАТ МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА 15
21. ПАТ ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО 23
22. ПІФ ОТП ВАЛЮТНИЙ НВЗТ ТОВ «КУА «ОТП 

КАПІТАЛ»
11

23. ІСПІФ ОТП ВАЛЮТНИЙ ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ» 12
24. ПРАТ РЕСТОРАН «ГРАДЕЦЬКИЙ» 20
25. ПАТ СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД 18
26. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 21
27. ПАТ СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД 21
28. ПАТ СОЛАР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП 10
29. ПРАТ СХІДНА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ 

«ЕЛЕКТРОСІТІ»
20

30. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ

10

31. ПРАТ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРДЖЕНТ ГРУП» 11
32. ПРАТ ФОРТУНА 24
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