
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

01.09.2015	 	м.	Київ		 №	1348

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2015р. за №1122/27567

Про затвердження Змін до 
Положення про розкриття 
інформації емітентами цін-
них паперів

Відповідно	до	пункту	15	частини	другої	статті	7,	пункту	
13	статті	8	Закону	України	«Про	державне	регулювання	
ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	Закону	України	«Про	цін-
ні	папери	та	фондовий	ринок»	Національна	комісія	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Затвердити	Зміни	до	Положення	про	розкриття	 ін-

формації	 емітентами	цінних	паперів,	 затвердженого	рі-
шенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	 ринку	 від	 03	 грудня	 2013	 року	 №	 2826,	
зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	24	грудня	
2013	року	за	№	2180/24712,	що	додаються.
2.	Департаменту	корпоративного	управління	та	корпо-

ративних	фінансів	(А.Папаіка)	забезпечити	подання	цьо-

го	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Міністерства	юс-
тиції	України.
3.	 Департаменту	 інформаційних	 технологій	 та	 діло-

водства	 забезпечити	 оприлюднення	 цього	 рішення	 на	
офіційному	веб-сайті	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку.
4.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(І.	Чирікалова)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
5.	 Це	 рішення	 набирає	 чинності	 з	 31	 грудня	

2015		року.	
6.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Комісії	Д.	Тарабакіна.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з
цінних	паперів	та	фондового	ринку
01	вересня	2015	року	№	1348

Зміни
до Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів
1.	У	розділі	I:
1)	у	пункті	2:	
в	абзаці	першому	слова	«у	тому	числі	міжнародні	фі-

нансові	організації,»	виключити;

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1348 від 01.09.2015 р. 
Рішення Комісії № 1449 від 15.09.2015 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ
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доповнити	 пункт	 двома	 новими	 абзацами	 такого	
змісту:
«Нерезиденти,	цінні	папери	яких	розміщені	та/або	до-

пущені	до	обігу	на	території	України,	розкривають	інфор-
мацію	відповідно	до	розділу	ІV	цього	Положення.
Міжнародні	фінансові	організації,	які	здійснили	випуск	

облігацій	на	території	України,	розкривають	інформацію	
відповідно	до	розділу	V	цього	Положення.»;
2)	у	пункті	3:	
в	 абзаці	 першому	 слова	 «в	 такій	 послідовності»	 ви-

ключити;
в	абзаці	другому	після	слів	«про	ринок	цінних	паперів»	

доповнити	словами	«на	веб-сайті	www.stockmarket.gov.ua»;
3)	пункт	4	викласти	в	такій	редакції:
«4.	 Інформація,	що	підлягає	розкриттю	відповідно	

до	цього	Положення,	повинна	розкриватися	держав-
ною	мовою,	якщо	інше	не	передбачено	цим	Положен-
ням.»;
4)	пункт	9	викласти	в	такій	редакції:
«9.	До	моменту	розкриття	регулярної	та	особливої	ін-

формації	емітентом	шляхом	оприлюднення	в	загально-
доступній	інформаційній	базі	даних	Комісії	розкриття	та-
кої	 Інформації	на	території	України	 іншими	шляхами,	у	
тому	числі	шляхами,	передбаченими	цим	Положенням,	
не	допускається.»;
5)	в	абзаці	першому	пункту	10	слова	«законодавства,	

в	тому	числі	нормативно-правових	актів	Комісії»	заміни-
ти	словами	«цього	Положення»;
6)	пункт	11	після	абзацу	шостого	доповнити	абзацом	

сьомим	такого	змісту:
«При	розкритті	 виправленої	 регулярної	 та	 особливої	

інформації	шляхом	опублікування	в	офіційному	друкова-
ному	виданні	емітент	може	опублікувати	саме	ту	частину	
інформації,	 яку	 було	 спростовано	 та	 виправлено	 із	 за-
значенням	 офіційного	 друкованого	 видання	 (наймену-
вання,	дата	і	номер	офіційного	друкованого	видання),	в	
якому	було	опубліковано	інформацію,	що	підлягає	спрос-
туванню.».
У	зв’язки	з	цим	абзац	сьомий	вважати	відповідно	абза-

цом	восьмим;
7)	абзац	сьомий	пункту	12	після	слів	«Підпис	керів-

ника»	 доповнити	 словами	 «або	 уповноваженої	 осо-
би»;
8)	в	абзаці	першому	пункту	16	слова	та	цифри	«абза-

цом	четвертим	пункту	11»	замінити	словами	та	цифрами	
«абзацом	восьмим	пункту	11».
2.	У	розділі	ІІ:	
1)	у	пункті	2	глави	1	слова	«в	порядку,	встановленому	

Комісією»	замінити	словами	«або	у	разі	наявності	відо-
мостей	в	Єдиному	державному	реєстрі	юридичних	осіб	
та	фізичних	осіб-підприємців	про	припинення	акціонер-
ного	товариства	(зокрема,	в	результаті	злиття,	приєднан-
ня,	поділу	або	перетворення)	з	дати	внесення	відповід-
ного	запису.»;
2)	у	пункті	2	глави	2	слова	«в	порядку,	встановленому	

Комісією	за	умови	відсутності	інших	підстав,	передбаче-
них	законодавством,	для	виникнення	такого	обов'язку»	
замінити	 словами	 «або	 у	 разі	 наявності	 відомостей	 в	
Єдиному	державному	реєстрі	юридичних	осіб	та	фізич-
них	осіб-підприємців	про	припинення	акціонерного	това-
риства	(зокрема,	в	результаті	злиття,	приєднання,	поділу	

або	 перетворення)	 з	 дати	 внесення	 відповідного	 запи-
су»;
3)	в	абзаці	дванадцятому	пункту	1	глави	3	слова	«за	

умови	 відсутності	 інших	 підстав,	 передбачених	 законо-
давством,	 для	 виникнення	 такого	 обов'язку»	 замінити	
словами	 «або	 у	 разі	 наявності	 відомостей	 в	 Єдиному	
державному	 реєстрі	 юридичних	 осіб	 та	 фізичних	 осіб-
підприємців	 про	 припинення	 акціонерного	 товариства	
(зокрема,	 в	 результаті	 злиття,	 приєднання,	 поділу	 або	
перетворення)	з	дати	внесення	відповідного	запису»;
4)	у	главі	4:
в	абзаці	другому	пункту	1	слова	«за	умови	відсутності	

інших	 підстав,	 передбачених	 законодавством,	 для	 ви-
никнення	такого	обов'язку»	замінити	словами	«або	у	разі	
наявності	 відомостей	 в	 Єдиному	 державному	 реєстрі	
юридичних	осіб	та	фізичних	осіб-підприємців	про	припи-
нення	 акціонерного	 товариства	 (зокрема,	 в	 результаті	
злиття,	 приєднання,	 поділу	 або	 перетворення)	 з	 дати	
внесення	відповідного	запису»;
пункт	4	викласти	в	такій	редакції:
«4.	Розкриття	 регулярної	 річної	 інформації	має	 здій-

снюватись	шляхом	розміщення	в	 загальнодоступній	 ін-
формаційній	базі	даних	Комісії,	розміщення	на	сторінці	в	
мережі	Інтернет,	опублікування	в	офіційному	друковано-
му	 виданні	 та	 подання	 до	 Комісії	 у	 строк	 не	 пізніше	
30	квітня	року,	наступного	за	звітним.
Емітенти	цінних	паперів	до	подання	регулярної	річної	

інформації	до	Комісії	розміщують	її	в	загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії	та	на	сторінці	в	мережі	
Інтернет,	 опубліковують	 в	 офіційному	 друкованому	 ви-
данні.».
3.	У	розділі	III:
1)	у	главі	1:
у	пункті	2:
абзац	сьомий	викласти	в	такій	редакції:
«співвідношення	(у	відсотках)	загальної	номінальної	

вартості	цінних	паперів	 (крім	 інвестиційних	сертифіка-
тів),	на	яку	вони	розміщуються,	 загальної	номінальної	
вартості	цінних	паперів	 (крім	 інвестиційних	сертифіка-
тів)	емітента,	які	знаходяться	в	обігу,	до	розміру	статут-
ного	капіталу	емітента	на	дату	прийняття	цього	рішен-
ня;»;
абзац	одинадцятий	після	слів	«що	прийняв	рішен-

ня	про	розміщення	цінних	паперів»	доповнити	слова-
ми	 «(крім	 загальних	 зборів	 акціонерного	 товари-
ства)»;
абзац	десятий	пункту	6	після	слів	«розмір	пакета	ак-

цій»	доповнити	словами	«(у	відсотках)»	та	після	слів	«в	
статутному	 капіталі	 емітента»	 доповнити	 словами	 «(у	
відсотках)»;
друге	речення	абзацу	сьомого	пункту	7	викласти	в	та-

кій	редакції:	«Наводиться	розмір	частки	акціонера	в	за-
гальній	кількості	акцій	та	в	загальній	кількості	голосуючих	
акцій	до	і	після	зміни	розміру	пакета	акцій.»;
2)	підпункт	13	пункту	1	глави	4	доповнити	новим	абза-

цом	такого	змісту:
«В	 описі	 до	 таблиці	 «Інформація	 про	 викуп	 (продаж	

раніше	 викуплених	 товариством	 акцій)	 власних	 акцій	
протягом	 звітного	 періоду»	 розкривається	 інформація	
стосовно	причини	викупів,	проведених	протягом	звітного	
періоду;	 розкривається	 ціна	 викупу	 чи	 продажу	 раніше	
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викуплених	товариством	акцій,	а	також	загальна	вартість	
акцій,	щодо	яких	вчинена	дія.».
4.	Розділи	IV,	V	викласти	в	такій	редакції:
«IV. Особливості розкриття інформації іноземними 

емітентами – нерезидентами, цінні папери яких роз-
міщені та/або допущені до обігу на території України
1.	До	особливої	інформації,	яку	мають	розкривати	іно-

земні	емітенти,	належать	відомості,	визначені	в	 главі	1	
розділу	 III	 цього	 Положення.	 При	 цьому	 такі	 відомості	
підлягають	розкриттю	в	тій	частині,	в	якій	вони	можуть	
відноситися	 до	 цінних	 паперів	 іноземного	 емітента	 та	
(або)	до	іноземного	емітента	з	урахуванням	особливос-
тей,	передбачених	законодавством	держави	іноземного	
емітента.
2.	 У	 випадку,	 якщо	 цінні	 папери	 іноземного	 емітента	

пройшли	процедуру	лістингу	на	іноземній	фондовій	бір-
жі,	такий	іноземний	емітент	має	право	розкривати	інфор-
мацію	відповідно	до	іноземного	права	і	правил	іноземної	
фондової	біржі,	на	якій	пройшли	процедуру	лістингу	цінні	
папери	такого	іноземного	емітента.
Об'єм	 інформації,	 що	 розкривається	 іноземним	 емі-

тентом,	 визначається	 відповідно	 до	 іноземного	 права	 і	
правил	 іноземної	 фондової	 біржі,	 на	 якій	 цінні	 папери	
іноземного	емітента	пройшли	процедуру	лістингу.
3.	Якщо	 іноземні	емітенти	розкривають	особливу	 ін-

формацію,	річний,	піврічний	та	(або)	квартальний	звіти	
згідно	з	пунктом	2	цього	розділу,	такі	звіти	розкривають-
ся	 шляхом	 розміщення	 їх	 тексту	 в	 загальнодоступній	
інформаційній	базі	даних	Комісії,	 на	 сторінці	 в	мережі	
Інтернет,	на	сайті	фондової	біржі,	на	якій	цінні	папери	
іноземного	 емітента	 розміщуються	 та	 (або)	 перебува-
ють	в	обігу.
4.	 Текст	 особливої	 інформації,	 річного,	 піврічного	 та	

(або)	 квартального	 звітів	 іноземного	 емітента,	 що	 роз-
криваються	згідно	з	пунктом	2	цього	розділу,	мають	бути	
розміщені	українською	або	англійською	мовою	на	сторін-
ці	в	мережі	Інтернет,	в	загальнодоступній	інформаційній	
базі	даних	Комісії,	на	сайті	фондової	біржі,	на	якій	цінні	
папери	 іноземного	емітента	розміщуються	та/або	пере-
бувають	в	обігу.
Текст	особливої	інформації	має	бути	розміщений	в	

строк	 не	 пізніше	двох	 робочих	днів	 з	 дати	 вчинення	
дії.
Текст	піврічного	та	(або)	квартального	звіту	має	бути	

розміщений	 в	 строк	 не	 пізніше	 90	 календарних	 днів	 з	
дати	закінчення	відповідного	кварталу	(півроку).

Текст	річного	звіту	–	не	пізніше	180	календарних	днів	
після	закінчення	року,	наступного	за	звітним	для	річного	
звіту.
5.	Інформація,	яка	розкривається	відповідно	до	вимог	

цього	розділу,	розкривається	в	електронній	формі	фор-
мату	PDF.

V. Розкриття інформації міжнародними фінансови-
ми організаціями, які здійснили випуск облігацій на 
території України
1.	Міжнародні	фінансові	організації	розкривають	осо-

бливу	інформацію,	визначену	пунктом	4	глави	1	розділу	
III,	 з	 урахуванням	 особливостей,	 передбачених	 засно-
вницькими	 або	 внутрішніми	 документами	 міжнародної	
фінансової	організації.	
Особлива	інформація	розкривається	щодо	дій,	які	від-

булись	на	території	України.
Текст	 особливої	 інформації	 має	 бути	 розміщений	 на	

сторінці	в	мережі	Інтернет,	в	загальнодоступній	інформа-
ційній	базі	даних	Комісії,	на	сайті	фондової	біржі,	на	якій	
цінні	папери	іноземного	емітента	розміщуються	та	(або)	
перебувають	в	обігу,	в	строк	не	пізніше	двох	робочих	днів	
з	дати	вчинення	дії.
2.	 Міжнародні	 фінансові	 організації	 розкривають	

бухгалтерську	(фінансову)	звітність	емітента,	яка	скла-
дається	відповідно	до	 вживаних	міжнародною	фінан-
совою	організацією	стандартів	бухгалтерського	обліку	
і	звітності.
Текст	бухгалтерської	(фінансової)	звітності	міжнарод-

ної	фінансової	організації	викладається	українською	або	
англійською	мовою.
Текст	бухгалтерської	(фінансової)	звітності	міжнарод-

ної	фінансової	організації	має	бути	розміщений	на	сто-
рінці	в	мережі	Інтернет,	в	загальнодоступній	інформацій-
ній	 базі	 даних	 Комісії,	 на	 сайті	фондової	 біржі,	 на	 якій	
цінні	папери	іноземного	емітента	розміщуються	та	(або)	
перебувають	в	обігу,	в	строк	не	пізніше	90	календарних	
днів	 з	 дати	 закінчення	 відповідного	 кварталу	 для	 що-
квартального	звіту,	не	пізніше	180	календарних	днів	піс-
ля	 закінчення	 року,	 наступного	 за	 звітним	 для	 річного	
звіту.	
3.	 Інформація,	яка	розкривається	міжнародними	фі-

нансовими	 організаціями,	 відповідно	 до	 вимог	 цього	
розділу	 надається	 в	 електронній	 формі	 формату	
PDF.».
5.	У	додатку	38:
пункт	4	розділу	Х	викласти	в	такій	редакції:

«4. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного 
періоду*

№	
з/п

Дата	зарахуван-
ня/	списання	
акцій	на	раху-
нок/	з	рахунку	

емітента	

Вид	дії:	
викуп/	
продаж

Кількість	
акцій,	що	
викупле-
но/	прода-
но	(шт.)

Номі-
нальна	
вартість	
(грн)

Дата	реєстра-
ції	випуску	
акцій,	що	
викуплено/
продано

Номер	
свідоцтва	

про	реєстрацію	
випуску	
акцій,	що	
викуплено/	
продано

Найменування	
органу,	що	зареє-
стрував	випуск	
акцій,	що	вику-
плено/	продано

Частка	від	
статутного	
капіталу	(у	
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Опис:

*	Інформація	вказується	окремо	щодо	кожного	факту	викупу/продажу	емітентом	власних	акцій.»;
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

пункт	1	розділу	ХІІ	викласти	в	такій	редакції:	
«1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування	основних	засобів

Власні	основні	засоби	
(тис.	грн)

Орендовані	основні	
засоби	(тис.	грн)

Основні	засоби,	всього	
(тис.	грн)

на	початок	
періоду

на	кінець	
періоду

на	початок	
періоду

на		кінець	
періоду

на	початок	
періоду

на	кінець	
періоду

1.	Виробничого	призначення:
будівлі	та	споруди
машини	та	обладнання
транспортні	засоби
земельні	ділянки
інші
2.	Невиробничого	призначення:	
будівлі	та	споруди
машини	та	обладнання
транспортні	засоби
земельні	ділянки
інвестиційна	нерухомість
інші
Усього
Опис

».
6.	У	додатку	39:	
після	таблиці	«Який	склад	наглядової	ради	(за	наявності)?»	доповнити	новою	таблицею	такого	змісту:
«Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

Так* Ні*
Складу
Організації
Діяльності
Інші	(запишіть)

*	Ставиться	помітка	«Х»	у	відповідних	графах.

У	разі	проведення	оцінки	роботи	наглядової	ради	(кож-
ного	 члена	 наглядової	 ради)	 зазначається	 інформація	
щодо	її	(їх)	компетентності	та	ефективності,	а	також	ін-
формація	щодо	виконання	наглядовою	радою	поставле-
них	завдань.»;
після	таблиці	«Які	саме	комітети	створено	в	складі	на-

глядової	ради	(за	наявності)?»	доповнити	абзацом	тако-
го	змісту:
«У	разі	проведення	оцінки	роботи	комітетів	зазначаєть-

ся	інформація	щодо	їх	компетентності	та	ефективності.».
Директор департаменту 
корпоративного управління та 
корпоративних фінансів                            А. Папаіка

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
15.09.2015		 м.	Київ		 №	1449

Зареєстровано в МЮУ
5 жовтня 2015 року за № 1197/27642

Про затвердження Змін до 
Положення про порядок про-
дажу в процесі приватизації 
на фондових біржах пакетів 
акцій акціонерних товариств 

Відповідно	до	Законів	України	«Про	депозитарну	сис-

тему	України»,	 «Про	державне	регулювання	ринку	цін-
них	 паперів	 в	Україні»,	 «Про	приватизацію	державного	
майна»

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1.	Затвердити	Зміни	до	Положення	про	порядок	про-
дажу	в	процесі	приватизації	на	фондових	біржах	паке-
тів	акцій	акціонерних	товариств,	затвердженого	нака-
зом	 Фонду	 державного	 майна	 України,	 Державної	
комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	 ринку	 та	Анти-
монопольного	комітету	України	від	16	листопада	1998	
року	№	2141/297/9,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юс-
тиції	України	17	грудня	1998	року	за	№	798/3238	(у	ре-
дакції	 наказу	 Фонду	 державного	 майна	 України	 від	
9		квітня	2012	року	№	481,	рішення	Національної	комі-
сії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 9	 квітня	
2012	 року	№	 508,	 розпорядження	 Антимонопольного	
комітету	України	від	9	квітня	2012	року	№	216-р),	що	
додаються.	

2.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	
опублікування.

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

ІНфОРМАцІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Національ-
ної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	
24.10.2013р.	№	2484,	пункту	3	Розділу	І	Порядку	скасу-
вання	реєстрації	випусків	акцій,	затвердженого	рішенням	
Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	
від	23.04.2013р.	№	737,	зареєстрованого	в	Міністерстві	
юстиції	України	28.05.2013	за	№	822/23354,	та	відповід-
но	до	документів,	наданих	Публічним акціонерним то-
вариством «ДЕЛЬТА БАНК»,	 01133,	м.	 Київ,	 вул.	Що-
рса,	буд.	36-Б,	код	за	ЄДРПОУ:	34047020,	на	зупинення	
обігу	 акцій	 у	 зв’язку	 з	ліквідацією	акціонерного	 товари-
ства,	зупинено	обіг	простих	іменних	акцій	Публічного	ак-
ціонерного	 товариства	 «ДЕЛЬТА	 БАНК»	 —	 розпоря-
дження № 124-Кф-З від 23 жовтня 2015 року.

*    *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Національ-
ної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	
24.10.2013р.	№	2484,	пункту	4	глави	1	розділу	V	Поло-
ження	 про	 порядок	 здійснення	 емісії	 облігацій	 підпри-
ємств,	облігацій	міжнародних	фінансових	організацій	та	
їх	обігу,	затвердженого	рішенням	Національної	комісії	з	
цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 27.12.2013р.	
№		2998,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	
28.01.2014	за	№	171/24948	(зі	змінами),	та	відповідно	до	
документів,	 наданих	 Публічним	 акціонерним	 товари-
ством	«Дельта	Банк»,	01133,	м.	Київ,	вул.	Щорса,	36	«Б»,	
код	за	ЄДРПОУ:	34047020,	на	зупинення	обігу	облігацій	
(серія	«Y»)	у	зв’язку	з	припиненням	емітента	облігацій,	
зупинено	обіг	облігацій	Публічного акціонерного това-
риства «Дельта Банк»	серії	«Y»	(свідоцтво	про	реєстра-
цію	випуску	облігацій	від	23.11.2011р.	№	181/2/11,	дата	
видачі:	19.12.2011р.,	видане	Державною	комісією	з	цін-
них	 паперів	 та	 фондового	 ринку)	 – розпорядження 
№  62-Кф-ЗО-О від 23 жовтня 2015 року.

*    *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Наці-

ональної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	 ринку,	
директора	департаменту	корпоративного	управління	та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комісії	від	
24.10.2013	№	2484	та	на	підставі	п.	9	розділу	І	Порядку	
скасування	реєстрації	випусків	акцій,	затвердженого	рі-
шенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондо-
вого	ринку	від	23.04.2013	року	№	737,	зареєстрованого	
в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 28.05.2013	 року	 за	
№		822/23354	(зі	змінами),	відповідно	до	повідомлення	
державного	реєстратора	про	проведення	державної	ре-
єстрації	припинення	юридичної	особи	ПАТ	«Черкаська	
нафтобаза»	(код	ЄДРПОУ:	03481419),	про	що	внесено	
запис	№	10171170015000062	від	27.05.2015	року,	та	ін-

формації	щодо	припинення	Публічного	акціонерного	то-
вариства	«Черкаська	 нафтобаза»	27.05.2015	року,	 за-
значеної	 у	 листі	 головного	 управління	 статистики	 у	
Черкаській	області	 від	29.09.2015	№	05.3-14/8108	 (вх.	
№	14537-дз	від	07.10.2015	року),	скасовано	реєстрацію	
випуску	 акцій	 ПАТ «Черкаська нафтобаза»	 (код	
ЄДРПОУ:	03481419).	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	
акцій	 ПАТ	 «Черкаська	 нафтобаза»	 (код	 ЄДРПОУ:	
03481419)	від	28.04.2011	року	№	35/23/1/2011,	видане	
Черкаським	територіальним	управлінням	Державної	ко-
місії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	анульовано		–	
розпорядження № 158-Кф-С-А від 22 жовтня 
2015  року.

*    *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів,	на	підставі	рішення	Комісії	від	
24.10.2013	№2484,	 рішення	Комісії	 від	 22.10.2015	року	
та	на	підставі	п.	2	розділу	І	Порядку	скасування	реєстра-
ції	випусків	акцій,	затвердженого	рішенням	Національної	
комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	
23.04.2013		року	№	737,	зареєстрованого	в	Міністерстві	
юстиції	України	28.05.2013	року	за	№	822/23354	(із	змі-
нами),	 відповідно	 до	 документів,	 наданих	 ПАТ	 «Луган-
ський	трубний	завод»	(91009,	м.	Луганськ,	вул.	2-я	Сверд-
лова,	 5,	 код	 за	 ЄДРПОУ:	 00190802)	 на	 скасування	
реєстрації	 випуску	 акцій	 ПАТ	 «Луганський	 трубний	 за-
вод»	у	зв’язку	з	визнанням	акціонерного	товариства	бан-
крутом	та	відкриттям	ліквідаційної	процедури,	скасовано	
реєстрацію	випуску	акцій	ЗАТ «Луганський трубний за-
вод».	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	акцій	ЗАТ	«Лу-
ганський	 трубний	 завод»	 від	 29	 червня	 2010	 року	
№		71/12/1/10,	видане	Луганським	територіальним	управ-
лінням	Державної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	
ринку	(дублікат	свідоцтва	про	реєстрацію	випуску	акцій	
видано	28.09.2015	року	Східним	територіальним	управ-
лінням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку),	анульовано	–	розпорядження № 157-Кф-С-А 
від 22 жовтня 2015  року.

*    *   *
Згідно	 з	 розпорядженням	 уповноваженої	 особи	На-

ціональної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	
директора	департаменту	спільного	інвестування	та	ре-
гулювання	 діяльності	 інституційних	 інвесторів,	 відпо-
відно	 до	 пункту	 5	 розділу	 ІV	Положення	 про	 порядок	
припинення	 пайового	 інвестиційного	 фонду,	 затвер-
дженого	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку	від	19.11.	2013	№	2605,	зареє-
строваного	в	Міністерстві	юстиції	України	17.12.2013	за	
№	 2128/24660,	 та	 наданих	 документів	 Товариством	 з	
обмеженою	 відповідальністю	 «Компанія	 з	 управління	
активами	 «ТАСК	 -	 інвест»,	 01601,	 м.	 Київ,	 провулок	
Рильський,	 буд.	 6,	 ідентифікаційний	 код	 за	 ЄДРПОУ:	
34045704,	на	скасування	реєстрації	випуску	інвестицій-
них	сертифікатів	Закритого	пайового	венчурного	неди-
версифікованого	 інвестиційного	 фонду	 «АУРУМ	 ІН-
ВЕСТ»	у	зв’язку	з	його	ліквідацією,	скасовано	реєстрацію	
випуску	 інвестиційних	 сертифікатів	 Закритого  
пайового венчурного недиверсифікованого інвес-
тиційного фонду «АУРУМ ІНВЕСТ» Товариства з об-
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меженою відповідальністю «Компанія з управління 
активами «ТАСК - інвест»	 на	 загальну	 суму	 
500	 000	 000	 (п’ятсот	 мільйонів)	 гривень,	 у	 кількості	 
5	 000	 (п’ять	 тисяч)	 штук,	 номінальною	 вартістю	 
100	 000	 (сто	 тисяч)	 гривень.	 Скасовано	 реєстрацію	
проспекту	 емісії	 інвестиційних	 сертифікатів	 Закритого	
пайового	венчурного	недиверсифікованого	 інвестицій-
ного	фонду	«АУРУМ	ІНВЕСТ»	Товариства	з	обмеженою	
відповідальністю	 «Компанія	 з	 управління	 активами	
«ТАСК	 -	 інвест»,	 що	 зареєстрований	 29.08.2011	 року	
Державною	 комісією	 з	 цінних	 паперів	 та	 фондового	
ринку.	 Анульовано	 свідоцтво	 про	 реєстрацію	 випуску	
інвестиційних	сертифікатів	Закритого	пайового	венчур-

ного	 недиверсифікованого	 інвестиційного	фонду	 «АУ-
РУМ	ІНВЕСТ»	Товариства	з	обмеженою	відповідальніс-
тю	 «Компанія	 з	 управління	 активами	 «ТАСК	 -	 інвест»	
від	29.08.2011	року	№	2233,	що	видане	Державною	ко-
місією	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	 ринку	– розпо-
рядження № 0222-СІ від 21  жовтня 2015 року.

26.10.2015 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.

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

тю) емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПРИВАТНЕ АКцIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПЕРШО-
ТРАВНЕВИй 
КОМБIКОРМОВИй ЗАВОД»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 05442139
3.	Місцезнаходження 87400,	Донецька	обл.,	Першотравневий	

район,	смт.	Мангуш,	вул.	Тiтова,	166
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (06297)	24267	(06297)	24267
5.	Електронна	поштова	адреса pkz@emitent.net.ua
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://pkz.pat.ua	

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням	одноособового	члена	Наглядової	ради	ПрАТ	«ПЕРШОТРАВНЕ-

ВИЙ	КОМБIКОРМОВИЙ	ЗАВОД»	(«Товариство»)	вiд	23.10.2015р.	подовжено	
контракт	 з	 Генеральним	 директором	 Товариства	 ОНИЩЕНКО	 ОЛЕКСАН-
ДРОМ	АНДРIЙОВИЧЕМ	(паспорт:	серiя	ВС	730855,	виданий	Жовтневим	РВ	
Марiупольського	 МУ	 УМВС	 України	 в	 Донецькiй	 областi	 06.01.2001р.).	 за	
сумiсництвом,	 на	 12	 (дванадцять)	 мiсяцiв,	 з	 28.10.2015р.	 до	 27.10.2016р.	
включно.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	обрано	на	посаду	
з	28.10.2013	р.	Контракт	подовжується	на	строк	з	28.10.2015	року	до	27.10.2016	
року	включно.	Протягом	дiяльностi	обiймав	посади:	ученик	обвалювальника,	
обвалювальник	(розрядiв	3,	4,	5),	начальник	змiни,	майстер,	технолог,	началь-
ник	цеху,	завiдуючий	комплексу,	товарознавець,	 iнженер-технолог,	провiдний	
iнженер-технолог,	начальник	служби	промислової	переробки,	начальник	агро-
цеху,	 начальник	 вiдокремленого	 структурного	 пiдроздiлу,	 начальник	 служби	
зберiгання	 зерна,	 генеральний	 директор.	 Часткою	 у	 статутному	 капiталi	 не	
володiє.	Судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Рiшенням	одноособового	члена	Наглядової	ради	ПрАТ	«ПЕРШОТРАВНЕ-
ВИЙ	КОМБIКОРМОВИЙ	ЗАВОД»	(«Товариство»)	вiд	23.10.2015р.	подовжено	
контракт	 з	 Генеральним	 директором	 Товариства	 ОНИЩЕНКО	 ОЛЕКСАН-
ДРОМ	АНДРIЙОВИЧЕМ	(паспорт:	серiя	ВС	730855,	виданий	Жовтневим	РВ	
Марiупольського	 МУ	 УМВС	 України	 в	 Донецькiй	 областi	 06.01.2001р.).	 за	
сумiсництвом,	 на	 12	 (дванадцять)	 мiсяцiв,	 з	 28.10.2015р.	 до	 27.10.2016р.	
включно.	Cтрок,	протягом	якого	особа	перебувала	на	посадi:	обрано	на	посаду	
з	28.10.2013	р.	Контракт	подовжується	на	строк	з	28.10.2015	року	до	27.10.2016	
року	включно.	Протягом	дiяльностi	обiймав	посади:	ученик	обвалювальника,	
обвалювальник	(розрядiв	3,	4,	5),	начальник	змiни,	майстер,	технолог,	началь-
ник	цеху,	завiдуючий	комплексу,	товарознавець,	 iнженер-технолог,	провiдний	
iнженер-технолог,	начальник	служби	промислової	переробки,	начальник	агро-
цеху,	 начальник	 вiдокремленого	 структурного	 пiдроздiлу,	 начальник	 служби	
зберiгання	 зерна,	 генеральний	 директор.	 Часткою	 у	 статутному	 капiталi	 не	
володiє.	Судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.	
2.	Найменування	посади Онищенко	Олександр	Андрiйович
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 29.10.2015
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ	
ПРО	СКЛИКАННЯ	ЗАГАЛЬНИХ	ЗБОРІВ	АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК 
«КЛІРИНГОВИй ДІМ» (далі	-	Банк),	місцезнаходження:	04070,	

м.		Київ,	вулиця	Борисоглібська,	б.	5	літера	А.
Шановні акціонери !

Повідомляємо,	що 27 листопада 2015 року	відбудуться	позачергові	
Загальні	збори	акціонерів	Банку	(далі	–	Загальні	збори)	у	приміщені	Банку	
за	адресою:	м.	Київ,	вулиця	Борисоглібська,	б.5	літера	А.,	конференц-зал,	
4-й	поверх.

Початок зборів о 14.00 годині.
Початок	реєстрації	о	13.00	годині,	закінчення	реєстрації	о	13.50	годині
Дата	складання	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	За-

гальних	Зборах	23.11.2015р.
Порядок денний загальних зборів 

1.	Затвердження	складу	лічильної	комісії	позачергових	загальних	збо-
рів	акціонерів	Банку;

2.	Обрання	голови	та	секретаря	позачергових	загальних	зборів	акціо-
нерів	Банку;	

3.	Затвердження	регламенту	позачергових	загальних	зборів	акціонерів	
Банку;

4.	 Збільшення	 статутного	 капіталу	 Банку	 шляхом	 приватного	 розмі-
щення	додаткових	акцій	існуючої	номінальної	вартості	за	рахунок	додат-
кових	внесків;

5.	Затвердження	рішення	про	приватне	розміщення	акцій	Банку	та	ви-
значення	переліку	осіб,	які	є	учасниками	такого	розміщення;

6.	Визначення	уповноваженого	органу	на	проведення	дій	щодо	збіль-
шення	статутного	капіталу	Банку	за	рахунок	додаткових	внесків;

7.	Визначення	уповноважених	осіб	на	проведення	дій	щодо	збільшен-
ня	статутного	капіталу	Банку	за	рахунок	додаткових	внесків;

8.	Припинення	повноважень	членів	Ревізійної	комісії	Банку.
9.	Про	припинення	повноважень	Голови	та	членів	Наглядової	ради	

Банку.
10.	Про	обрання	Голови	та	членів	Наглядової	ради	Банку,	затверджен-

ня	умов	цивільно-правових	або	трудових	договорів,	що	укладатимуться	з	
ними,	встановлення	розміру	 їх	 винагороди,	обрання	особи,	яка	 уповно-
важується	на	підписання	договорів	з	членами	Наглядової	ради.

Для	участі	в	Загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	докумен-
ти,	що	засвідчують	особу,	представникам	акціонерів	–	додатково	доку-
менти,	що	 посвідчують	 їх	 право	 на	 участь	 у	 позачергових	 Загальних	
зборах	акціонерів	Банку,	оформлені	відповідно	до	вимог	чинного	зако-
нодавства.

З	матеріалами	порядку	денного	у	робочі	дні	та	робочий	час	(з	9	до	18		го-
дини)	акціонери	можуть	ознайомитись	за	адресою:	м.	Київ,	вул.Борисогліб-
ська	б.	5	літера	А.,	оф.	213.	Телефон	для	довідок:	(044)	593-10-36.

У	день	проведення	позачергових	Загальних	зборів	акціонери	Бан-
ку	можуть	ознайомитися	з	документами,	необхідними	для	прийняття	
рішень	з	питань	порядку	денного,	в	місці	проведення	Загальних	збо-
рів,	а	саме:	м.Київ,	вул.Борисоглібська,	б.	5	літера	А,	конференц-зал,	
4-й	поверх.

Пропозиції	акціонерів	щодо	порядку	денного	приймаються	у	письмовій	
формі	 в	 порядку,	 визначеному	 чинним	 законодавством	 за	 місцезнахо-
дженням	Банку:	м.Київ,	вул.Борисоглібська,	б.	5	літера	А.

Посадові	особи	Банку,	відповідальні	за	порядок	ознайомлення	акціо-
нерів	з	документами,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	
денного	-	начальник	Управління	депозитарної	діяльності	–	Метелиця	Т.О.

Довідки	за	телефонами:	(044)	593-10-36
Наглядова рада АБ »КЛІРИНГОВИй ДІМ»

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО "АВДIЇВСЬКИЙ 
КОКСОХIМIЧНИЙ ЗАВОД"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00191075
3.	Місцезнаходження 86065,	обл.Донецька,	м.Авдiївка,	

проїзд	Iндустрiальний,	б.1
4.	Міжміський	код,	телефон	та	
факс

062	2092555	062	2092560

5.	Електронна	поштова	адреса Alena.Omeljanenko@akhz.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	викорис-
товується	емітентом	для	
розкриття	інформації

http://akhz.metinvestholding.com

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

II. Текст повідомлення
23	жовтня	2015	року	емiтентом	ПАТ	«АКХЗ»	було	отримано	iнформацiйну	

довiдку	 щодо	 iнформацiї	 про	 акцiонерiв,	 якi	 володiють	 10%	 та	 бiльше	

вiдсотками	 статутного	 капiтала	 емiтента,	 складену	 Центральним	
депозитарiєм	 ПАТ	 «Нацiональний	 депозитарiй	 України»	 станом	 на	
01.10.2015	 року.	 Згiдно	 якої	 було	 виявлено	 змiну	 пакету	 власника	 акцiй,	
якому	належить	10	i	бiльше	вiдсоткiв	загальної	кiлькостi	голосуючих	акцiй	
емiтента.	

Змiни	вiдбулися	щодо	розмiру	пакету	акцiй	емiтента,	яким	володiє	При-
ватна	 компанiя	 з	 обмеженою	 вiдповiдальнiстю	 Метiнвест	 Б.В.	 (Private	
Limited	 Liability	 Company	Metinvest	 B.V.	 (реєстрацiйний	 номер	 24321697,	
мiсцезнаходження:	 Netherlands,	 Rotterdam,	 Alexanderstraat	 23,	 2514JM	
Gravenhage):

-	 розмiр	 частки	 до	 змiни	 пакета	 акцiй	 -	 169	 158	 121	 простих	 iменних	
акцiй,	що	складає	86,7200%	статутного	капiталу	емiтента;

-	розмiр	частки	пiсля	змiни	пакета	акцiй	–	169	982	474	простих	iменних	
акцiй,	що	складає	87,1426%	статутного	капiталу	емiтента;

-	пiдстава	змiни	пакета	акцiй	-	внаслiдок	придбання	акцiй	емiтента	на	
вторинному	ринку	цiнних	паперiв.

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 Магомедов	Муса	Сергоєвич
Генеральний	директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 23.10.2015
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “АВДIЇВСЬКИй КОКСОХIМIЧНИй ЗАВОД”

 Додаток	28	
до	Положення	про	розкриття	інформації	емітентами	цінних	паперів	

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

емітента 
(для	опублікування	у	офіційному	друкованому	виданні)

1. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента	 Публiчне	акцiонерне	товариство	

«ГРАНIТНI	БУДIВЕЛЬНI	
МАТЕРIАЛИ»

2.	Ідентифікаційний	код	за	ЄДРПОУ	
емітента	

35633203

3.	Місцезнаходження	емітента 83003	м.	Донецьк	проспект	Iллiча,	
б.	17-Б

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс	
емітента	

(062)	388-71-18	(062)	388-71-18

5.	Електронна	поштова	адреса	
емітента	

vatgranbudmat@ca.donbass.com

6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації	

www.granitnti-budm.pat.ua

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

2. Текст повідомлення
Засiданням	Наглядової	Ради	Товариства	вiд	23.10.2015	р.	(протокол	б/н	

вiд	23.10.2015	р.)	було	прийнято	рiшення	про	змiну	складу	посадових	осiб,	
а	саме:

-	про	звiльнення	у	зв'язку	з	закiнченням	термiну	виконання	обов'язкiв	на	
посадi	Генерального	директора	Товариства	-	Подофея	Сергія	Вікторовича	
(згоду,	щодо	розкриття	паспортних	даних,	посадовою	особою	не	надано).	
Частка	 у	 статутному	 капiталi	 товариства	 -	 0%.	 Термiн	 перебування	 на	
посадi	 -	8	рокiв.	Зазначена	особа	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	немає.

-	про	призначення	на	посаду	Генерального	директора	Товариства	-	По-
дофея	Сергія	Вікторовича	(згоду,	щодо	розкриття	паспортних	даних,	поса-
довою	особою	не	надано).	Частка	у	статутному	капiталi	товариства	-	0%.	
Призначається	строком	на	3	роки.	Зазначена	особа	непогашеної	судимостi	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Iншi	посади,	якi	обiймала	ця	особа	
за	останнi	5	рокiв:	Генеральний	директор.

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

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

3.2.	Найменування	посади.
Генеральний директор ____________ Подофей Сергiй Вiкторович

М.П.

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРАНIТНI БУДIВЕЛЬНI МАТЕРIАЛИ»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Протокол	№120

Загальних	зборів	учасників	
ТОВ	«КУА	«ОТП	Капітал»	

«26»	жовтня	2015	р.
Інформація щодо прийняття рішення про ліквідацію

ПАйОВОГО ІНВЕСТИцІйНОГО фОНДУ «ОТП ВАЛЮТНИй» НЕДИВЕР-
СИфІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 35290039) 
(далі – «фонд»)

Ліквідаційна	комісія	Фонду	повідомляє,	що	загальними	зборами	учасни-
ків	ТОВ	«КУА	«ОТП	Капітал»	 (протокол	№	120	від	26	жовтня	2015	року)	
було	прийнято	рішення	про	ліквідацію	Фонду,	у	зв’язку	з	закінченням	стро-
ку,	на	який	його	було	створено.

Порядок	та	строки	пред’явлення	кредиторами Пайового	інвестиційного	
фонду	 «ОТП	 Валютний»	 недиверсифікованого	 виду	 закритого	 типу	
ТОВ		«КУА	«ОТП	Капітал»	своїх	вимог	у	зв’язку	з	прийняттям	рішення	про	
його	ліквідацію	 (протокол	№	120	від	26	жовтня	2015	р.	 загальних	 зборів	
учасників	ТОВ	«КУА	«ОТП	Капітал»):

1.	Строк	прийняття	заяв	про	задоволення	вимог	кредиторів	починаєть-
ся	з	наступного	робочого	дня	після	опублікування	в	офіційному	друковано-
му	органі	цього	Порядку	та	триває	до	27.11.2015		року.	Цей	строк	вважаєть-

ся	 таким,	 що	 закінчився,	 якщо	 всі	 кредитори	 Пайового	 інвестиційного	
фонду	 «ОТП	 Валютний»	 недиверсифікованого	 виду	 закритого	 типу	
ТОВ		«КУА	«ОТП	Капітал»	письмово	підтвердили	відсутність	вимог	до	Фон-
ду	у	зв’язку	з	прийняттям	рішення	про	його	ліквідацію.

2.	Кредитори	подають	заяви	про	задоволення	своїх	вимог	до	Ліквідацій-
ної	комісії	за	місцезнаходженням	Фонду	із	додаванням	документів,	які	під-
тверджують	 наявність	 у	 кредитора	 таких	 вимог,	 оформлених	 належним	
чином	відповідно	до	чинного	законодавства.

3.	 Кожна	 заява	 про	 задоволення	 вимог	 кредитора	 підлягає	 затвер-
дженню	 або	 обґрунтованому	 відхиленню	 Ліквідаційною	 комісією	 з	
оформленням	 відповідного	 рішення	 протягом	5	 робочих	 днів	 з	 дати	 її	
отримання.

4.	На	наступний	робочий	день	після	прийняття	Ліквідаційною	комісією	
рішення	щодо	затвердження	або	відхилення	вимог	кредитора	Ліквідаційна	
комісія	повідомляє	такого	кредитора	особисто	за	адресою	вказаною	в	за-
яві	кредитора.

5.	Місцезнаходження,	 контактні	 телефони	 Ліквідаційної	 комісії:	 м.	 	 Київ,	
вул.	Фізкультури,	буд.	28	(Літера	«Д»),	тел./факс	(044)	492-34-69.

Голова Ліквідаційної комісії
ПІф «ОТП Валютний»
ТОВ «КУА «ОТП Капітал» _____________  Овчаренко Г.О.
 мп

ПАйОВИй ІНВЕСТИцІйНИй фОНД «ОТП ВАЛЮТНИй» 
НЕДИВЕРСИфІКОВАНОГО ВИДУ ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «КУА «ОТП КАПІТАЛ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.	Загальні	відомості:1.1	Повне	найменування	емітента:	ПУБЛІЧНЕ 

АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИй IН НО-
ВАцIйНИй БАНК»;	1.2	Організаційно-правова	форма	емітента:	акці-
онерне	 товариство;1.3	 Ідентифікаційний	 код	 за	 ЄДРПОУ	 емітен-
та:05839888	 ;1.4	 Місцезнаходження	 емітента:	 04053,	 м.	 Київ,	
вул.		Смирнова-Ласточкіна,	10-А;1.5	Міжміський	код,	телефон	та	факс	емі-
тента:	 044	 247	 20	 07,	 044	 247	 22	 20;1.6	 Електронна	 поштова	 адреса:	 
office@ukrinbank.com	;1.7	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	для	розкриття	інформації:	www.ukrinbank.com	
1.8	Вид	особливої	 інформації:	відомості	про	зміну	складу	посадових	осіб	
емітента

2.Текст повідомлення: Рішенням	Наглядової	ради	ПУБЛІЧНОГО	АК-
ЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «УКРАЇНСЬКИЙ	 IННОВАЦIЙНИЙ	 БАНК»	
(далі	-	Банк)	Протокол	№41	вiд	20.10.2015	звільнено	з	посади	заступника	
Голови	Правління	Банку	Макеєнко	Жанну	Віталіївну.	Зміни	відбулися	на	
підставі	заяви	Макеєнко	Ж.В.	Особисто	акціями	Банку	не	володіє.	Строк	
перебування	на	даній	посаді	-	2	роки	3	місяця.	Посадова	особа	непогаше-
ної	судимості	за	посадові	та	корисливі	злочини	не	має.	Посадова	особа	
згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	дала.	Замість	звільненої	особи	
на	посаду	нікого	не	призначено.

3. Підпис: Особа,	зазначена	нижче,	підтверджує	достовірність	інфор-
мації,	що	міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідаль-
ність	 згідно	 з	 законодавством.В.о.	 Голови	 Правління	 Вівчар	 М.П.	
21.10.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ДУБРОВИЦЬКЕ ХЛIБОПРИЙ-
МАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО"

2. Код за ЄДРПОУ: 00955816
3. Місцезнаходження: 34100, Рiвненська обл., Дубровицький р-н.,

м.Дубровиця, вул.Залiзнична,16
4. Міжміський код, телефон та факс: (03658)2-08-68 (03658)2-08-68
5. Електронна поштова адреса: dubrxpp@denwer.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: 00955816.denwer.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій,

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

Вiдповiдно до повiдомлення акцiонера "фiзичної особи" 23.10.2015р.
згiдно договорiв купiвлi-продажу та виписки про операцiї з цiнними папе-
рами станом на 23.10.2015р., ПАТ "Дубровицьке хлiбоприймальне пiд-
приємство" (далi-Товариство) повiдомляє про наступнi змiни:

Розмiр частки акцiонера „фiзичної особи" збiльшився. Розмiр частки
акцiонера до змiн становив 61,035% статутного капiталу Товариства. Роз-
мiр частки акцiонера пiсля змiн становить 61,748% статутного капiталу
Товариства.

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 Конончук Геннадiй Леонiдович 23.10.2015 ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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НКцПфР: анульовано реєстрацію Асоціації 
«фондове партнерство»

НКЦПФР	 (Національна	 комісія	 з	 цінних	 паперів	 та	
фондового	ринку)	на	засіданні,	що	відбулося	20	жовтня	
2015	року,	прийняла	рішення	про	анулювання	реєстрації	
Асоціації	«Фондове	партнерство».
Зазначимо,	що	у	зв’язку	із	ліквідацією	Асоціація	«Фон-

дове	партнерство»	звернулася	до	Комісії	 із	заявою	про	
анулювання	 реєстрації	 ОПУ	 (об’єднання	 професійних	
учасників)	фондового	ринку	та	скасування	свідоцтва	про	
реєстрацію	ОПУ	фондового	ринку	за	видом	професійної	
діяльності	 на	 фондовому	 ринку	 –	 діяльність	 з	 торгівлі	
цінними	паперами.
Так,	 за	 результатами	 розгляду	 документів,	 поданих	

асоціацією,	 не	 виявлено	 протиріч	 та	 невідповідностей	
законодавству	і	нормативно-правовим	актам	НКЦПФР.
Зазначимо,	 що	 рішення	 прийняте	 у	 відповідності	 до	

пункту	14	глави	1	розділу	II	«Положення	про	об’єднання	
професійних	учасників	фондового	ринку»,	затверджено-
го	 рішенням	 Комісії	 від	 27	 грудня	 2012	 року	 №	 1925,	
зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	25	січня	
2013	року	за	№	182/22714	(зі	змінами).

Нефть слабо дорожает утром в понедельник, 
Brent торгуется у $48,1 за баррель

Цены	на	нефть	слабо	повышаются	утром	в	понедель-
ник,	инвесторы	оценивают	данные	о	сокращении	коли-
чества	 буровых	 установок	 в	 США	 и	 стимулирующие	
меры	ЦБ	КНР,	сообщает	агентство	Bloomberg.
Декабрьские	фьючерсы	на	нефть	Brent	на	лондонской	

бирже	ICE	Futures	к	8:33	МСК	в	понедельник	подорожа-
ли	на	$0,09	(0,19%)	-	до	$48,08	за	баррель.	К	закрытию	
рынка	 в	 пятницу	 стоимость	 фьючерсов	 снизилась	 на	
$0,09	(0,19%),	до	$47,99	за	баррель.
Цена	фьючерса	на	нефть	WTI	на	декабрь	на	электрон-

ных	торгах	Нью-йоркской	товарной	биржи	(NYMEX)	повы-
силась	к	этому	времени	на	$0,11	(0,25%)	-	до	$44,71	за	бар-
рель.	По	итогам	предыдущей	сессии	контракт	упал	в	цене	
на	$0,78	(1,72%),	до	$44,6	за	баррель.
На	 минувшей	 неделе	 Brent	 подешевела	 на	 4,9%,	

WTI		-	на	5,6%.
В	пятницу	нефтесервисная	компания	Baker	Hughes	со-

общила,	что	за	прошлую	неделю	в	США	прекратила	рабо-

тать	одна	нефтяная	буровая	установка.	За	предыдущие	
три	недели	число	буровых	снизилось	на	45	единиц.
При	этом	за	прошлые	две	недели	объемы	запасов	неф-

ти	в	стране	подскочили	более	чем	на	15	млн	баррелей.
«Существенный	рост	запасов	топлива	в	США	сигна-

лизирует	об	избытке	предложения	на	рынке,	-	сказал	ин-
вестиционный	директор	Ayers	Alliance	Securities	Джона-
тан	Баррат.	-	Вырасти	котировкам	будет	непросто».
Между	 тем,	 как	 сообщалось,	 Народный	 банк	 Китая	

(ЦБ	страны)	в	пятницу	снизил	процентные	ставки	по	кре-
дитам	и	депозитам	на	25	базисных	пунктов	-	до	4,35%	и	
1,5%	соответственно.	С	ноября	прошлого	года	стоимость	
кредитования	 в	 Китае	 уменьшается	 уже	 в	шестой	 раз.	
Кроме	того,	в	целях	поддержания	экономического	роста	
китайский	ЦБ	смягчил	нормы	резервирования	и	отменил	
верхний	предел	ставок	по	всем	банковским	депозитам.
Китай	 является	 вторым	 крупнейшим	 потребителем	

топ	лива	в	мире	после	США.

Доллар дешевеет к евро и иене в ожидании 
решений фРС

Курс	 доллара	США	 к	 евро	 и	 иене	 снижается	 в	 ходе	
торгов	в	понедельник	на	ожиданиях	решений	Федераль-
ной	 резервной	 системы	 (ФРС),	 сообщает	 агентство	
Bloomberg.
Вместе	с	тем	ожидаемая	волатильность	иены	в	паре	с	

евро	достигла	максимума	за	шесть	недель	в	преддверии	
заседания	Банка	Японии,	которому	придется	существен-
но	смягчить	формулировки	вслед	за	Европейским	цен-
тральным	банком	(ЕЦБ),	чтобы	остановить	подъем	япон-
ской	нацвалюты.	На	прошлой	неделе	глава	ЕЦБ	Марио	
Драги	 практически	 пообещал	 расширить	 программы	
стимулирования	в	декабре.
В	 октябрьском	 опросе	 Bloomberg	 15	 из	 36	 экономи-

стов	заявили,	что	японский	ЦБ	объявит	о	дальнейшем	
смягчении	 денежно-кредитной	 политики	 на	 заседании	
30	октября.
Между	тем	27-28	октября	пройдет	заседание	ФРС,	на	

котором	руководители	американского	ЦБ	вернутся	к	об-
суждению	 перспектив	 повышения	 процентной	 ставки.	
Ранее	в	октябре	управляющий	Федрезерва	Дэниэл	Та-
рулло	заявил,	что	более	не	считает	увеличение	стоимос-
ти	 кредитования	 в	 этом	 году	 целесообразным.	Однако	

Шановний акціонере!
Наглядова	рада	ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «УКРАЇНСЬКИй ІННОВАцІйНИй БАНК»	 (далі	 	 –	
Банк),	 код	 за	 ЄДРПОУ	 05839888,	 місцезнаходження:	 04053,	 м.	 Київ,	
вул.		Смирнова	–	Ласточкіна,	буд.10-А,	повідомляє	Вам,	що	на	підставі	п.	5	
статті	47	Закону	України	«Про	акціонерні	товариства»	прийняла	рішення	про	
скликання	позачергових	Загальних	зборів	акціонерів	Банку	(далі	–	Збори).

Збори	 відбудуться	 12.11.2015	 о	 19-00	 годині	 за	 адресою:	 м. Київ, 
вул.  Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу).

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеть-
ся за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 18.00 
до 18.45.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	Збо-
рах		–	06.11.2015	р.

Для	реєстрації	акціонера	(його	представника)	для	участі	у	Зборах	необ-
хідно	надати:	акціонеру	–	документ,	що	посвідчує	особу	 (паспорт);	пред-
ставнику	(довіреній	особі)	–	документ,	що	посвідчує	особу	(паспорт),	і	дові-
реність	на	право	участі	в	Зборах	та	на	голосування,	засвідчену	у	порядку,	

передбаченому	законодавством;	для	керівників	юридичних	осіб	–	паспорт	
та	документ	про	призначення	на	посаду.

Порядок денний:
1.	Обрання	Секретаря	зборів.	Затвердження	регламенту	зборів.
2.	Прийняття	рішення	про	збільшення	статутного	капіталу	Банку	шля-

хом	розміщення	додаткових	акцій	існуючої	номінальної	вартості	за	рахунок	
додаткових	внесків.

3.	Прийняття	рішення	про	приватне	розміщення	акцій	та	затвердження	
Рішення	про	приватне	розміщення	акцій	(із	зазначенням	переліку	осіб,	які	
є	учасниками	такого	розміщення).

4.	Визначення	уповноважених	органів	та	уповноважених	осіб	Банку,	яким	
надаються	 повноваження,	 визначені	 нормативно-правовими	 актами	 Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	що	встановлюють	поря-
док	збільшення	(зменшення)	статутного	капіталу	акціонерного	товариства.

За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку 
денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкі-
на,  10-А, к.605, тел.247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціо-
нерів з документами - начальник відділу роботи на фондовому ринку Банку.

Наглядова рада Банку

НОВИНИ
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ряд	его	коллег	отметили,	что	повышение	ставки	до	кон-
ца	2015	года	остается	возможным,	если	экономика	США	
сохранит	стабильность.
Единая	 европейская	 валюта	 к	 9:00	 мск	 26	 октября	

стоила	$1,1035	по	сравнению	с	$1,1018	на	завершение	
сессии	в	Нью-Йорке	в	прошлую	пятницу.
Долларовый	индекс	Bloomoberg	стабилен	в	понедель-

ник	после	семи	сессий	непрерывного	роста	-	самого	дли-
тельного	ралли	с	конца	января.

Хедж-фонды нарастили ставки на снижение 
цен на нефть на максимум с июля

Спекулятивные	 игроки	 нефтяного	 рынка	 увеличили	
ставки	на	снижение	котировок	нефти	в	США	самыми	бы-
стрыми	 темпами	 с	 июля,	 так	 как	 рост	 товарных	 запасов	
топлива	убил	надежды	на	возобновление	подъема	котиро-
вок	в	ближайшее	время,	сообщает	агентство	Bloomberg.
Хедж-фонды	 за	 семь	 дней	 по	 20	 октября	 увеличили	

число	коротких	позиций	(ставок	на	снижение	цен)	по	неф-
ти	WTI	на	18%,	максимальную	величину	с	21	июля,	при	
этом	длинные	позиции	выросли	всего	на	380	контрактов,	
свидетельствуют	данные	Комиссии	по	срочной	фьючерс-
ной	торговле	сырьевыми	товарами	(CFTC)	США.
В	итоге	чистая	длинная	позиция	(разница	между	ставка-

ми	 на	 рост	 и	 снижение	 цен)	 сократилась	 более	 чем	 на	 
16	тыс.,	или	8,7%,	-	до	168	тыс.	201	фьючерса	и	опциона.
«Снижения	буровой	активности	и	добычи	в	США	не-

достаточно,	чтобы	изменить	баланс	даже	на	американ-
ском	 рынке,	 не	 говоря	 уже	 о	 глобальном.	 Сколько	 вы	
будете	готовы	заплатить	еще	за	один	миллион	баррелей	
нефти,	если	у	вас	уже	большой	объем	запасов?»,	-	ком-
ментирует	аналитик	Citi	Futures	Perspective	Tим	Эванс.
За	рассмотренный	в	отчете	CFTC	период	фьючерсы	

на	нефть	WTI	на	NYMEX	подешевели	на	2,4%	-	до	$45,55	
за	баррель.	В	ходе	торгов	в	понедельник	котировка	на	
этот	американский	сорт	с	поставкой	в	декабре	повыси-
лась	на	0,6%	-	до	$44,86	за	баррель.
Товарные	запасы	нефти	в	США	подскочили	за	послед-

ние	четыре	недели	на	22,6	млн	баррелей	и	достигли	са-
мой	высокой	отметки	для	октября	с	1930	года	-	477	млн	
баррелей.
По	данным	Bloomberg,	несмотря	на	то,	что	нефть	де-

шевеет	 уже	почти	500	дней	с	пика,	 наблюдавшегося	в	
июне	 2014	 года,	 падение	 не	 останавливается:	 относи-
тельная	цена	нефти	сейчас	ниже,	чем	на	тот	же	момент	
после	краха	рынка	в	1986	или	в	2008	годах.

Индекс делового доверия IFO в фРГ в 
октябре снизился меньше прогноза

Индекс	доверия	германских	предпринимателей	к	эко-
номике	страны	в	октябре	опустился	до	108,2	пункта	по	
сравнению	со	108,5	пункта	месяцем	ранее,	свидетель-
ствуют	данные	исследовательского	института	IFO.
Между	 тем	 аналитики,	 опрошенные	 агентством	

Bloomberg,	в	среднем	прогнозировали	более	значитель-
ное	снижение	показателя	-	до	107,8	пункта.
Падение	уверенности	германских	компаний	зафиксиро-

вано	впервые	за	четыре	месяца.	По	оценкам	экспертов,	оно	
является	 отражением	 того	 негативного	 влияния,	 которое	
ослабление	мирового	спроса	оказывает	на	экономику	ФРГ.
«Данные	 о	 деловом	 доверии	 позволяют	 предполо-

жить,	что	прогноз	для	германской	экономики	не	так	уж	
плох.	Однако	более	достоверные	статданные,	особенно	
по	промышленному	сектору,	рисуют	другую	картину.	Ис-
тина	где-то	посередине»,	-	считает	экономист	Natixis	во	
Франкфурте	Йоханнес	Гареис.
Бундесбанк	 в	 понедельник	 обнародует	 ежемесячный	

доклад	о	состоянии	экономики	Германии,	включающий	ма-
кропрогнозы	на	ближайшее	время.	Ранее	германский	ЦБ	
ожидал	стабильного	роста	экономики	до	конца	2015	года,	
поскольку	усиление	внутреннего	спроса	на	фоне	рекордно	
низкой	безработицы	и	ставок	по	кредитам,	повышения	за-
работной	платы	и	уменьшения	стоимости	энергоресурсов	
может	компенсировать	замедление	темпов	роста	ВВП	Ки-
тая,	третьего	по	величине	торгового	партнера	страны.
В	июне	Бундесбанк	улучшил	прогноз	роста	экономики	

Германии	на	2015	год	до	1,7%	с	1%,	на	следующий	год	-	
до	1,8%	с	1,6%.
Подындекс	ожиданий	руководителей	германских	пред-

приятий	 на	 ближайшее	 время,	 отслеживаемый	 IFO,	 в	
октябре	поднялся	до	103,8	пункта	со	103,3	пункта	в	пред-
шествующий	месяц,	тогда	как	аналитики	прогнозирова-
ли	падение	до	102,4	пункта.
В	то	же	время	индикатор	отношения	к	текущей	ситуа-

ции	опустился	до	112,6	пункта	по	сравнению	со	114	пунк-
тами	в	сентябре.	Эксперты	ожидали	более	сдержанного	
снижения	-	до	113,5	пункта.
Индексы	доверия	IFO	рассчитываются	по	результатам	

опроса	около	7	тыс.	руководителей	компаний	ФРГ.

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

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА
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