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НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 12 січня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проектів Законів України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інноваційної 
діяльності», «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання 
інновацій)» та «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо стимулювання 
інновацій)»

прийнято рішення

2. Щодо проекту Закону України «Про діяльність форекс-дилерів» (реєстраційний № 3672 
від 18.12.2015)

прийнято рішення

3. Про погодження розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку 
ТОВ «ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР»

прийнято рішення

4. Про надання ТОВ ДРАГОН КАПІТАЛ письмового погодження щодо набуття істотної участі 
у професійному учаснику фондового ринку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

прийнято рішення

5. Про надання Компанії КОНЕБОНД ЛІМІТЕД письмового погодження щодо набуття 
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

прийнято рішення

6. Про надання Томашу Фіалі письмового погодження щодо набуття істотної участі у профе-
сійному учаснику фондового ринку ПАТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА»

прийнято рішення

7. Про надання ТОВ ДРАГОН КАПІТАЛ письмового погодження щодо набуття істотної участі 
у професійному учаснику фондового ринку СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

прийнято рішення

8. Про надання Компанії КОНЕБОНД ЛІМІТЕД письмового погодження щодо набуття 
істотної участі у професійному учаснику фондового ринку СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

прийнято рішення

9. Про надання Томашу Фіалі письмового погодження щодо набуття істотної участі у профе-
сійному учаснику фондового ринку СП ТОВ «ДРАГОН КАПІТАЛ»

прийнято рішення

10. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», ідентифікаційний код юридичної особи 20017340 
(брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

11. Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) (МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація МЮУ)
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12. Щодо призначення довіреної особи Харченко Н.І., якій передається право брати участь 
у голосуванні (ТОВ «КУА «АТЛАНТІС КАПІТАЛ»)

прийнято рішення

13. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) 
ТОВ «КУА «ДОМІНІОН-КАПІТАЛ»

прийнято рішення

14. Про відмову у погодженні набуття Хмельницьким В.І. істотної участі у професійному 
учаснику фондового ринку - ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АВАЛОН»

прийнято рішення

15. Щодо звіту закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ЕНЕРГЕ-
ТИЧНІ ІНВЕСТИЦІЇ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
КАПІТАЛ УКРАЇНА»

прийнято рішення

16. Щодо звіту пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду 
«ІНВЕСТІУМ ДУО» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТІУМ»

прийнято рішення

17. Про затвердження Правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтин-
гової оцінки за Національною рейтинговою шкалою (МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація МЮУ)

18. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

прийнято рішення

19. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонер-
ного товариства Банку «ТРАСТ»

прийнято рішення

20. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «Сумський 
завод продовольчих товарів»

прийнято рішення

21. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонер-
ного товариства «Кагарлицьке»

прийнято рішення

22. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціонер-
ного товариства «ЗАБІР`Я»

прийнято рішення

23. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціо-
нерного товариства «КОНТУР»

прийнято рішення

24. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціо-
нерного товариства «РАЙЗ-МАКСИМКО»

прийнято рішення

25. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Приватного акціо-
нерного товариства «Науково-виробничий комплекс «Курс»

прийнято рішення

26. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ «Спеціальне 
науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація»

прийнято рішення

27. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Великозагорівське»

прийнято рішення

28. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Рівень»

прийнято рішення

ІНФоРМаЦІйНІ ПовІдоМлеННя та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, згідно з пунк-
том 5 розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) 
про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних 
паперів у зв`язку зі зміною найменування емітента та/
або забезпеченням існування іменних цінних паперів 
у бездокументарній формі, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23 квітня 2013 №736, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 22.05.2013 року за 
№802/23334 (із змінами) відповідно до документів, 
наданих ват «лУГаНСЬКоБлеНеРГо», 91055, 
м. Луганськ, вул. Сороки, 16 А, на заміну свідоцтва 
(свідоцтв) про реєстрацію випуску (випусків) простих 
іменних акцій у зв’язку з забезпеченням існування 
іменних акцій ВАТ «Луганськобленерго» у бездоку-

ментарній формі, видано ВАТ «Луганськобленерго», 
код за ЄДРПОУ: 21841896, свідоцтво про реєстрацію 
випуску простих іменних акцій у зв’язку з забезпечен-
ням існування іменних акцій ВАТ «Луганськобленер-
го» у бездокументарній формі – розпорядження 
№ 01-КФ-ЗС від 11 січня 2016 року.

НКЦПФР відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (із змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих державним підприєм-
ством «Придніпровська залізниця», код за ЄДРПОУ: 



№7, 14 січня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

3

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

01073828, 49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк-
са, буд. 108, на зупинення обігу облігацій серії Е облі-
гацій у зв’язку з припиненням емітента, зупинено обіг 
облігацій серії Е Державного підприємства «Придні-
провська залізниця» — розпорядження № 18-КФ-
Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(із змінами та доповненнями), та відповідно до доку-
ментів, наданих державним підприємством «При-
дніпровська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, 
49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 108, 
на зупинення обігу облігацій серії F облігацій у зв’язку з 
припиненням емітента, зупинено обіг облігацій серії F 
Державного підприємства «Придніпровська залізни-
ця» — розпорядження № 19-КФ-Зо-о від 11 січня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
державним підприємством «Придніпровська заліз-
ниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 
49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 108, 
на зупинення обігу облігацій серії G облігацій у зв’язку з 
припиненням емітента, зупинено обіг облігацій серії G 
Державного підприємства «Придніпровська залізни-
ця»  — розпорядження № 20-КФ-Зо-о від 11 січня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27  грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (із змінами та доповненнями), та відпо-

відно до документів, наданих державним підприєм-
ством «Придніпровська залізниця», код за ЄДРПОУ: 
01073828, 49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк-
са, буд. 108, на зупинення обігу облігацій серії H облі-
гацій у зв’язку з припиненням емітента, зупинено обіг 
облігацій серії H Державного підприємства «Придні-
провська залізниця» — розпорядження № 21-КФ-
Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (із змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих державним підприєм-
ством «Придніпровська залізниця», код за ЄДРПОУ: 
01073828, 49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк-
са, буд. 108, на зупинення обігу облігацій серії I обліга-
цій у зв’язку з припиненням емітента, зупинено обіг об-
лігацій серії I Державного підприємства «Придніпровська 
залізниця» — розпорядження № 22-КФ-Зо-о від 
11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
державним підприємством «Придніпровська заліз-
ниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, 49602, м. Дніпропе-
тровськ, пр. Карла Маркса, буд. 108, на зупинення обігу 
облігацій серії J облігацій у зв’язку з припиненням емі-
тента, зупинено обіг облігацій серії J Державного підпри-
ємства «Придніпровська залізниця» — розпорядження 
№ 23-КФ-Зо-о від 11 січня 2016 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 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 
2013  року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із змі-
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нами та доповненнями), та відповідно до документів, 
наданих державним підприємством «Придніпров-
ська залізниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезна-
ходження: 49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Марк-
са, буд. 108, на зупинення обігу облігацій серії K облігацій 
у зв’язку з припиненням емітента, зупинено обіг обліга-
цій серії K Державного підприємства «Придніпровська 
залізниця» — розпорядження № 24-КФ-Зо-о від 
11 січня 2016 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 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами 
та доповненнями), та відповідно до документів, нада-
них державним підприємством «Придніпровська 
залізниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнахо-
дження: 49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 
буд. 108, на зупинення обігу облігацій серії L облігацій у 
зв’язку з припиненням емітента, зупинено обіг облігацій 
серії L Державного підприємства «Придніпровська за-
лізниця» — розпорядження № 25-КФ-Зо-о від 11 січ-
ня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
державним підприємством «Придніпровська заліз-
ниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 
49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 108, 
на зупинення обігу облігацій серії P облігацій у зв’язку з 
припиненням емітента, зупинено обіг облігацій серії P 
Державного підприємства «Придніпровська залізни-
ця» — розпорядження № 26-КФ-Зо-о від 11 січня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 

2013  року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами 
та доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
державним підприємством «Придніпровська заліз-
ниця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 
49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 108, 
на зупинення обігу облігацій серії Q облігацій у зв’язку з 
припиненням емітента, зупинено обіг облігацій серії Q 
Державного підприємства «Придніпровська залізни-
ця»  — розпорядження № 27-КФ-Зо-о від 11 січня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами та допо-
вненнями), та відповідно до документів, наданих дер-
жавним підприємством «Придніпровська залізни-
ця», код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 
49602, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 108, 
на зупинення обігу облігацій серії R облігацій у зв’язку з 
припиненням емітента, зупинено обіг облігацій серії R 
Державного підприємства «Придніпровська залізни-
ця»  — розпорядження № 28-КФ-Зо-о від 11 січня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27  грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (із змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих Державним територіально-
галузевим об’єднанням «Південно-Західна залізниця», 
код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, 
м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6, на зупинення обігу серії 
«G» облігацій у зв’язку з припиненням емітента, зупи-
нено обіг облігацій серії «G» державного 
територіально-галузевого об’єднання «Південно-
Західна залізниця» (свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій від 16 грудня 2013 року №241/2/2013, ви-
дане 01 серпня 2014 року Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку) – розпорядження 
№ 29-КФ-Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
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корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 2013 
року №2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами та 
доповненнями), та відповідно до документів, наданих 
Державним територіально-галузевим об’єднанням 
«Південно-Західна залізниця», код за ЄДРПОУ: 
04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисен-
ка, буд. 6, на зупинення обігу серії «Н» облігацій у зв’язку 
з припиненням емітента, зупинено обіг облігацій серії 
«Н» державного територіально-галузевого 
об’єднання «Південно-Західна залізниця» (свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій від 16 грудня 2013 року 
№242/2/2013, видане 01 серпня 2014 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку) – розпо-
рядження № 30-КФ-Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами та допо-
вненнями), та відповідно до документів, наданих Дер-
жавним територіально-галузевим об’єднанням 
«Південно-Західна залізниця», код за ЄДРПОУ: 
04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисен-
ка, буд. 6, на зупинення обігу серії «І» облігацій у зв’язку 
з припиненням емітента, зупинено обіг облігацій серії «І» 
державного територіально-галузевого об’єднання 
«Південно-Західна залізниця» (свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій від 16 грудня 2013 року №243/2/2013, 
видане 01 серпня 2014 року Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку) – розпорядження 
№ 31-КФ-Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 роз-
ділу V Положення про порядок здійснення емісії облі-
гацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (із змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих Державним 
територіально-галузевим об’єднанням «Південно-
Західна залізниця», код за ЄДРПОУ: 04713033, міс-
цезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6, 

на зупинення обігу серії «J» облігацій у зв’язку з при-
пиненням емітента, зупинено обіг облігацій серії «J» 
державного територіально-галузевого об’єднання 
«Південно-Західна залізниця» (свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій від 16 грудня 2013 року 
№244/2/2013, видане 01 серпня 2014 року Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку) – 
розпорядження № 32-КФ-Зо-о від 11 січня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 
грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28 січня 2014 року за №171/24948 
(із змінами та доповненнями), та відповідно до доку-
ментів, наданих Державним територіально-галузевим 
об’єднанням «Південно-Західна залізниця», код за 
ЄДРПОУ: 04713033, 01034, м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6, 
на зупинення обігу серії «К» облігацій у зв’язку з припи-
ненням емітента, зупинено обіг облігацій серії «К»  
державного територіально-галузевого об’єднання 
«Південно-Західна залізниця» (свідоцтво про реєстра-
цію випуску облігацій від 16 грудня 2013 року №245/2/2013, 
видане 01 серпня 2014 року Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку) – розпорядження 
№ 33-КФ-Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (із змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих Державним територіально-
галузевим об’єднанням «Південно-Західна залізниця», 
код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, 
м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6, на зупинення обігу серії 
«L» облігацій у зв’язку з припиненням емітента, зупи-
нено обіг облігацій серії «L» державного 
територіально-галузевого об’єднання «Південно-
Західна залізниця» (свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій від 16 грудня 2013 року №246/2/2013, ви-
дане 01 серпня 2014 року Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку) – розпорядження 
№ 34-КФ-Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
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ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, пункту п. 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 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (із змінами та допо-
вненнями), та відповідно до документів, наданих Дер-
жавним територіально-галузевим об’єднанням 
«Південно-Західна залізниця», код за ЄДРПОУ: 
04713033, місцезнаходження: 01034, м. Київ, вул. Лисен-
ка, буд. 6, на зупинення обігу серії «М» облігацій у зв’язку 
з припиненням емітента, зупинено обіг облігацій  
серії «М» державного територіально-галузевого 
об’єднання «Південно-Західна залізниця» (свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій від 16 грудня 2013 року 
№247/2/2013, видане 18 серпня 2014 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку) – розпо-
рядження № 35-КФ-Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 10.11.2015 №1843, пункту п. 4 глави 1 розділу V 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від  
27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (із змінами та доповненнями), та відпо-
відно до документів, наданих Державним територіально-
галузевим об’єднанням «Південно-Західна залізниця», 
код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, 
м. Київ, вул. Лисенка, буд. 6, на зупинення обігу  
серії «О» облігацій у зв’язку з припиненням емітента,  
зупинено обіг облігацій серії «О» державного 
територіально-галузевого об’єднання «Південно-
Західна залізниця» (свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій від 29 жовтня 2014 року №169/2/2014, ви-
дане 24 грудня 2014 року Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку) – розпорядження 
№ 36-КФ-Зо-о від 11 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, Рішення Комісії від 12.01.2016, 
на підставі пункту 27 розділу I Порядку реєстрації випус-
ку акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонер-
ного товариства, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 31 липня 
2012 року № 1073, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 23 серпня 2012 року за № 1431/21743, пункту 
1 розділу V Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 

№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами та доповне-
ннями) та відповідно до документів, наданих ПрАТ «РАЙЗ-
МАКСИМКО» (місцезнаходження: 37240, Полтавська об-
ласть, Лохвицький район, м. Червонозаводське, вул. 
Матросова, буд. 10, код за ЄДРПОУ – 30382533) на реє-
страцію звіту про результати приватного розміщення ак-
цій, скасовано реєстрацію випуску акцій Прат «РайЗ-
МаКСиМКо». Тимчасове свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» від 08.10.2015 
року №123/1/2015-Т, видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 07-КФ-Ст-а від 12 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, на підставі рішення Комісії від 
12.01.2016 року, п. 2 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної 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 зміна-
ми та доповненнями, відповідно до документів, наданих 
ТОВ «Великозагорівське», місцезнаходження: 16450, 
Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Велика Загорівка, 
вул. Радгоспна, 1, код за ЄДРПОУ: 00725588, на скасу-
вання реєстрації випуску акцій у зв`язку з перетворенням 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ват «великозагорівське» (код за ЄДРПОУ: 
00725588). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Великозагорівське» від 06.12.2001 року 
№124/24/1/01, видане Чернігівським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку, анульовано – розпорядження № 09-КФ-С-а 
від 12 січня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, на підставі рішення Комісії від 
12.01.2016 року, Постанови Рівненського окружного ад-
міністративного суду від 25.12.2014 року у справі 
№817/3295/14 та Ухвали Вищого адміністративного суду 
України від 19.11.2015 року у справі К/800/15545/15, 
К/800/16075/15, скасовано реєстрацію випуску акцій 
Прат «Рівень» (код за ЄДРПОУ: 05513951). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Рівень» від 
27.07.2010 року №25/17/1/10, видане 30.06.2011 року 
Рівненським територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 08-КФ-С-а від 12 січня 2016 року.

13.01.2016р.
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.
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Приватне акціонерне товариство «Магазин 411» (скорочене най-
менування – ПрАТ «Магазин 411»), місцезнаходження: 03039, м. Київ, 
пр-т Червонозоряний, 196, код ЄДРПОУ 19263446 (далі – Товариство) 
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 
21 лютого 2016 р. о 12.00 за адресою: м. Київ, пр-т Червонозоря-
ний, 196, зал нарад №1.

Реєстрація акціонерів (учасників) для участі у загальних зборах від-
будеться з 11.40 до 11.55 у день та за місцем проведення загальних збо-
рів. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 17 лютого 2016р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком 
денним:

Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та за-

твердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

2. Звіт Правління Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту 

Наглядової ради, звіту Ревізійної комісії. Затвердження річного звіту, фі-
нансових результатів та балансу Товариства за 2015 рік.

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік з урахуванням 
вимог, передбачених законом.

7. Про виплату річних дивідендів та їх розмір.
8. Припинення повноважень Правління та обрання Правління.
9. Припинення повноважень Наглядової ради та обрання Наглядової 

ради.
10. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами 

Наглядової ради Товариства; про встановлення розміру винагороди чле-
нам Наглядової ради, про обрання особи, яка уповноважується на під-
писання договорів з членами Наглядової ради.

11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 
2016  рік.

До дати проведення загальних зборів акціонери (учасники) можуть 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з пи-
тань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства за адре-
сою: 03039, м. Київ, пр-т Червонозоряний, 196, зал нарад №1, у робочі 
дні з 10-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – також у 
місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за поря-
док ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Тимо-
шенко Ганна Михайлівна.

основнi показники 
фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства 

(тис.грн)

Найменування показника
Період

Звітний 
2015р.

Попере-
дній 2014р.

Усього активiв 111,4 100.9
Основнi засоби 15,5 19.3
Довгостроковi фiнансовi інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебiторська заборгованість - -
Грошовi кошти та їх еквіваленти 74,1 67,7
Нерозподiлений прибуток 58,4 53,5
Власний капiтал 1,8 1,8
Статутний капiтал 39,2 39,2
Резервний капітал 9,7 4,0
Довгостроковi зобов'язання - -
Поточнi зобов'язання 2,3 2,4
Чистий прибуток (збиток) 4,9 4,4
Середньорiчна кiлькiсть акцiй (шт.) 1470 1470
Кiлькiсть власних акцiй, викуплених протягом 
перiоду (шт.)

0 0

Загальна суму коштiв, витрачених на викуп 
власних акцiй протягом перiоду

- -

Чисельнiсть працiвникiв на кінець перiоду 
(осiб)

3 3

Голова правління  тимошенко Г.М.

ПРиватНе аКЦІоНеРНе товаРиСтво «МаГаЗиН 411»

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 «Ужгородський Турбо-
газ»

2. Код за ЄДРПОУ 00153608
3. Місцезнаходження 88000, Ужгород, Болгарська, 3
4. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-04-85 (0312) 66-04-85
5. Електронна поштова адреса turbogaz@turbogaz.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www.turbogaz.pat.ua

7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу 
цінних паперів на фондовій 
біржі

II. текст повідомлення
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБО-

ГАЗ» (далi — емiтент) повiдомляє про факт делiстингу цiнних паперiв на 
фондовiй бiржi, а саме: 

Дата вчинення дiї: 11.01.2016 року.
Дiя: Делiстинг цiнних паперiв на фондовiй бiржi.
Найменування фондової бiржi: Публiчне акцiонерне товариство «Фон-

дова бiржа ПФТС».
Вид цiнних паперiв: Акцiї простi.
Загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв: 100 000 000,00 (сто 

мiльйонiв) гривень.
Кiлькiсть цiнних паперiв: 400 000 000 ( чотириста мiльйонiв) штук.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 

вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у 
вiдсотках): 100%.

Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв: № 1235/1/10; 
Дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв: 28.12.2010 року; Орган, що 
здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв: Державна комiсiя 
з цiнних паперiв та фондового ринку.

Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Акцiї iменнi, бездокумен-
тарна форма iснування.

Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування 
фондової бiржi, якi прийняв рiшення про делiстинг цiнних паперiв або 
змiну рiвня лiстингу: 11.01.2016 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прий-
нято рiшення за №160111/00005 про переведення цiнних паперiв емiтента 
з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку 
позалiстингових паперiв Бiржового Списку (трiкер: UZHT, ISIN: 
UA4000109516). Пiдстава: пункт 5.30.14 Правил «Фондова бiржа 
ПФТС».

Вид, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх 
власникiв: Акцiї емiтента не перебувають у лiстингу.

Права акцiонерiв — власникiв простих iменних акцiй визначаються 
Статутом та чинним законодавством.

З 12.01.2016 року цiннi папери емiтента не котируватимуться на 
ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з причини неможливостi виконати емiтентом 
умови перебування цiнних паперiв у Котирувальному списку ПФТС  
2-го рiвня лiстингу.

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 Качур Михайло васильович

директор (під-
пис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.01.2016
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«УжГоРодСЬКий тУРБоГаЗ»
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Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-
тю) емітента

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

1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
"Кiровоградгаз" 

2. Код за ЄДРПОУ 03365222
3. Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград, вул. Володар-

ського, буд.67
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0522 22-75-07; 0522 22-95-13

5. Електронна поштова 
адреса

getman@kirgas.com

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

www.kirgas.com

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

II. текст повідомлення
Повiдомляємо, що 11.01.2016 року від ПАТ «Нацiональний депозитарiй 

України» була отримана Iнформацiйна довiдка щодо iнформацiї про акціо-
нерів, які володіють 10% та більше відсотками статутного капіталу емітента 
станом на 28.12.2015 року. Відповідно до чого стало відомо про змiни, які 
вiдбулися у власника акцiй якому належить більше 10 вiдсоткiв голосуючих 
акцiй Товариства. Пакет власника акцiй збiльшився:

юридична особа-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «ФIНЛЕКС-IНВЕСТ», код ЄДРПОУ 20036655, 
мiсцезнаходження: вул.Московська, буд.46/2, оф.9, м.Київ, 01010.

розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй-32,8901% (34600413 шт.). 
розмiр збiльшення пакета акцiй акцiонера-0,0346% (36378 шт.)
розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй-32,9247% (34636791 шт.).
Фактична дата внесення змін до рахунку власника, який володіє більше 

ніж 10% акцій Товариства, емітенту не відома.
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 А.Ю. Петровський
В.о. Голови правлiння 
ВАТ "Кiровоградгаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.01.2016
(дата)

вIдКРите аКЦIоНеРНе товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та ГаЗиФIКаЦIї “КIРовоГРадГаЗ”
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До уваги акціонерів 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  КОМБІНАТ  ХАРЧОВИХ
КОНЦЕНТРАТІВ" 

Наглядова рада ПРАТ "ДКХК" (далі Товариство) ідентифікаційний код
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підпри-
ємців 00374048, місцезнаходження якого: 49800, м. Дніпропетровськ, вул.
Молодогвардійська, буд. 1, повідомляє про проведення річних загальних
зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності
ПРАТ "ДКХК" за 2015 рік, які відбудуться: 24 лютого 2016 року о 9-00 за
адресою: 49800, м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 1,
актова зала.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Наглядової ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту Ревізійної комісії Товариства.  
5. Затвердження річного звіту Товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку та покриття збитків Това-

риства.
7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затверджен-

ня його в новій редакції.
8. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства та затвер-

дження їх в новій редакції.
9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.

Основні  показники  фінансово-господарської  діяльності  під-
приємства  (тис. грн.)

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах
буде проводитись за адресою проведення зборів 24 лютого 2016 року з 8-
00 до 8-50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства. Пропозиції акціонерів щодо питань, вклю-
чених до порядку денного загальних зборів акціонерів, вносяться відпо-
відно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Дата скла-
дання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах
- 18 лютого 2016 року. Акціонери можуть ознайомитися з документами,
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезна-
ходженням Товариства у робочі дні в кімнаті планово-економічного відді-
лу з 9-00 до 12-00. А в день проведення загальних зборів - за місцем їх
проведення. 

Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами - член
Правління ПРАТ "ДКХК" Носенко Лариса Іванівна. 

Телефони  для  довідок: (056) 374-93-56;  (0562)  38-69-33.
Наглядова рада ПРАТ  "ДКХК"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ КО-
МЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД";

2. Код за ЄДРПОУ: 34514392;
3. Місцезнаходження: 49069, м. Днiпропетровськ, вул. Артема, 94;
4. Міжміський код, телефон та факс: 0562-31-13-14 0562-31-04-38;
5. Електронна поштова адреса: info@concord.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://concord.ua;
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (прото-

кол вiд 12.01.2016) про вступ на посаду голови правлiння Комiсаренко Ал-
ли Валерiївни з 12.01.2016. Комiсаренко А.Б. не володiє часткою у статут-
ному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надано. Iншi поса-
ди, якi вона обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова правлiння, зас-
тупник голови правлiння, заступник директора, заступник начальника уп-
равлiння розвитку продажiв корпоративного бiзнесу, начальник управлiн-
ня по роботi зi стратегiчними клiентами

Наглядова рада банку на своєму засiданнi прийняла рiшення (прото-
кол вiд 12.01.2016) вiдмiнити виконання обов'язкiв голови правлiння зас-
тупником голови правлiння Савченко Михайлом Олександровичем. Сав-
ченко М.О. не володiє часткою у статутному капiталi банку, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, згоду на розкриття
паспортних даних не надано. Покладено виконання обов'язкiв рiшенням
наглядової ради протокол вiд 13.10.2015.

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 
Голова правлiння 

Комiсаренко Алла Валерiївна
13.01.2016 р.

Найменування  показника
Період

9 місяців
2015 року 2014  рік

Усього активів 160915 124040
Основні  засоби 35986 35315
Довгострокові  фінансові  інвестиції 398 398
Запаси 52144 42751
Сумарна  дебіторська  заборгованість 52879 30833
Грошові  кошти  та  їх  еквіваленти 12006 6930
Власний  капітал 142669 114098
Статутний капітал 37 37
Поточні зобов’язання 17015 8711
Чистий  прибуток 28571 13587
Середньорічна  кількість  акцій  (штук) 21047 21047
Чисельність  працівників  на  кінець  періоду
(осіб) 550 510

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента
1. Загальні відомості :

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"БІРЖОВА ГРУПА ПЕРСПЕКТИВА"

код за ЄДРПОУ 34497042; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)
373-97-93; електронна поштова адреса: bgp@academy.in.ua, адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: bgp.proemitent.info; вид особливої інформа-
ції: відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення :
Публічне акціонерне товариство "Біржова Група Перспектива" (далі

- Товариство) повідомляє, що 11.01.2016 р. від депозитарію ПАТ "Наці-
ональний депозитарій України" було отримано реєстр власників. Пакет
власника акцій Товариства Публічного акціонерного товариства "Закри-
тий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд
"Форвард" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, код ЄД-
РПОУ 38903109) складав 51% голосуючих акцій (51% від загальної кіль-
кості акцій) Товариства. З урахуванням відчужених акцій, пакет власни-
ка ПАТ "ЗНВКІФ "Форвард" складає 0% голосуючих акцій (0% від загаль-
ної кількості акцій) Товариства. Пакет власника акцій Товариства "фі-
зичної особи" складав 49% голосуючих акцій (49% від загальної кількос-
ті акцій) Товариства. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки "фі-
зичної особи" складає 50% голосуючих акцій (50% від загальної кількос-
ті акцій) Товариства. Пакет власника акцій Товариства "фізичної особи"
складав 0% голосуючих акцій (0% від загальної кількості акцій) Товарис-
тва. З урахуванням придбаних акцій, розмір частки "фізичної особи"
складає 50% голосуючих акцій (50% від загальної кількості акцій) Това-
риства.

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

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

Директор ПАТ "БГП" 
Філіпська І.В.

12.01.2016 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕСНА"
місцезнаходження: 25006, м.Кіровоград, вул.Велика Перспективна,10,

офіс 19, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акці-
онерів Товариства повідомляє про проведення позачергових загальних
зборів акціонерів, які відбудуться 15 лютого 2016 р. о 09.00 за адресою:
25006, м. Кіровоград, вул. Велика Перспективна, 50, конференц-зал.
Реєстрація акціонерів (їх представників) - з 08.30 до 08.55. Для участі в
зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, для представників -
довіреність. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на
участь у загальних зборах "09" лютого 2016 р. на 24.00.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних збо-

рів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Про припинення повноважень наглядової ради товариства.
3. Про обрання наглядової ради товариства.
4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуть-

ся з членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на
підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

5. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть  вчиняти-
ся товариством протягом  одного року, та надання повноважень на укла-
дання таких угод.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов'язаними з поряд-
ком денним зборів, у робочі дні з 09.00 до 12.00 за адресою: 25006, м.Кі-
ровоград, вул.Велика Перспективна,10, офіс 19, а також в день зборів в
місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою
особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами, є директор Сюр Наталія Вікторівна.

Директор ПрАТ "Весна" Сюр Н.В.

МоНолІ тРейдІНГ лІМІтед (132,223) повідомляє про свій намір придбати значний пакет акцій:

емітент (ЄдРПоУ), вид, тип 
та/або клас акцій

Кількість акцій, 
що належать 

МоНолІ тРейдІНГ 
лІМІтед

Кількість акцій, що 
належать афілійова-
ним особам МоНолІ 
тРейдІНГ лІМІтед

Кількість акцій, які 
МоНолІ тРейдІНГ 
лІМІтед має намір 

придбати

Кількість акцій, які афілійо-
вані особи МоНолІ 

тРейдІНГ лІМІтед мають 
намір придбати

Кількість акцій, за 
наслідками придбання

шт. % простих 
акцій шт. % простих 

акцій шт. % простих 
акцій шт. % простих акцій шт. % простих 

акцій
Публічне акціонерне товари-
ство "Племінний завод "Черво-
ний велетень" (00486770), акції 
іменні прості, бездокументарні

0 0 0 0 5 658 291 62,827 0 0 5 658 291 62,827

.

Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента — ПУБлІЧНе аКЦІоНеР-
Не товаРиСтво «ЗаПоРІЗЬКий автоМоБІлеБУ-
дІвНий Завод»

1.2. Організаційно-правова форма емітента — Публічне акціонерне 
товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента — 25480917
1.4. Місцезнаходження емітента — пр.леніна, 8, м.Запоріжжя, 69600 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (061)286-00-21, 

(061)286-16-21 (ф)
1.6. Електронна поштова адреса емітента — opcb@zaz.zp.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся для розкриття інформації: http://www.avtozaz.com/ua/patzaz.
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
2. текст повідомлення:

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 11.01.2016 №11/01/2016-1) 
на підставі п.12.2. Статуту, з 11.01.2016 припинено повноваження члена 
Правління Даукшаса Михайла Леонтійовича, паспорт серія СА №998905 
виданий 08.06.1999 Шевченківським РВ УМВС України в Запорізькій об-
ласті. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє паке-
том акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини немає. Посадова особа перебувала на посаді з 
21.05.2015.

Рішенням Наглядової Ради (Протокол від 11.01.2016 №11/01/2016-1) 
Євдокименка Євгена Миколайовича, паспорт серія СВ номер 284686 ви-
даний 26.10.2000 Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в За-
порізькій області, обрано Членом Правління з 11.01.2016. Обрання здій-
снено на підставі п.12.2. Статуту. Особа обрана на посаду на п’ять років. 
Інші посади, які обіймала особа: начальник управління, директор департа-
менту, начальник відділу, заступник начальника відділу-начальник бюро. 
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій 
емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини немає.

3. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні.

Голова Правління  М.М. Євдокименко

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товари-
ство «ПIРЕУС БАНК МКБ»

2. Код за ЄДРПОУ: 20034231
3. Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)4958888 (044)4958888
5. Електронна поштова адреса: obilous@piraeusbank.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації: www.piraeusbank.ua 

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

II. текст повідомлення
13.01.2016р. Публiчним акцiонерним товариством «ПIРЕУС 

БАНК МКБ» (надалi «Банк») отримано вiд Публiчного акцiонерного 
товариства «Нацiональний депозитарiй України» реєстр власникiв 

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе товаРиСтво 
«ПIРеУС БаНК МКБ»
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iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2015, згiдно якого вiдстоток 
участi акцiонера Пiреус Банк С.А./PIRAEUS BANK S.A. (Афiни, 
Грецiя, номер Головного торгового реєстру Мiнiстерства розвитку та 
конкурентоспроможностi Грецiї - 225501000) у статутному капiталi 
Банку збiльшився на 0,0018% з 99,9900% i становить 99,9918%.

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

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

Голова Правлiння Наумов Сергiй володимирович, 13.01.2016 р.

НОВИНИ

Минфин на первом в 2016г аукционе 
продал годичные овГЗ на 84,5 млн грн  

под 18,5%
Министерство финансов Украины, последний раз вы-

ходившее на первичный рынок облигаций внутреннего 
госзайма (ОВГЗ) в июле 2015 года, на первом в 2016 году 
аукционе разместило дисконтные годичные гривневые 
бумаги на 84,46 млн грн под 18,5% годовых.

Как сообщает ведомство на своем сайте, объем по-
данных заявок по номиналу составил 191,4 млн грн по 
ставкам от 18,5% до 21% годовых, объем удовлетворен-
ных – 100 млн грн.

Согласно графику, обнародованному Минфином в 
конце 2015 года, первичные аукционы в первом кварта-
ле 2016 года традиционно будут проходить по вторни-
кам: в частности, 19 января планируется продажа трех-
годичных гривневых и полуторагодичных валютных 
ОВГЗ, а 26 января – полуторагодичных гривневых.

На февраль намечено пять аукционов: 2 февраля – 
трехгодичных гривневых ОВГЗ и двухгодичных валют-
ных, а в последующие вторники – годичных, полутора- и 
двухгодичных ОВГЗ.

В марте Минфин намерен также провести четыре аук-
циона по предложению тех же, что и в феврале, гривне-
вых бумаг, а полуторагодичные валютные выставить на 
аукционе 22 марта.

Как сообщалось, Минфин 23 июня 2015 года возобно-
вил после трехмесячного перерыва первичное размеще-
ние ОВГЗ и привлек $140,03 млн на 12 месяцев по сред-
невзвешенной ставке 8,66% годовых. Эксперты связывали 
прекращение первичных продаж гособлигаций с тем, что 
Украина в марте получила первый транш кредита МВФ по 
программе EFF в размере $5 млрд, в конце мая – $1 млрд 
от размещения еврооблигаций под гарантии США.

Аукционы в июне-июле были малорезультативными, в 
частности, гривневые бумаги разместить не удалось, а 
годичные валютные бумаги были проданы на двух аук-
ционах на общую сумму $345 млн по ставкам до 8,75-
8,85% годовых.

В последующие месяцы первичное предложение от-
сутствовало, в том числе в связи с рекордно высокими 
остатками на счетах Госказначейства, которые Минфин 
объяснял сверхплановыми поступлениями в связи с 
девальвацией гривни и высокой инфляцией, а также 
необходимостью накопить к осени 25 млрд грн для суб-
сидий населению в связи с повышением энерготари-
фов.

НБУ намерен ужесточить требования к 
капитализации платежных систем в 2016г
Национальный банк Украины (НБУ) в 2016 году наме-

рен ужесточить требования к капитализации платежных 
систем, к раскрытию конечных собственников этих си-
стем и их участников.

«В этом году будут усилены требования к капитализа-
ции финансовых учреждений, которые намерены осу-
ществлять перевод средств, и раскрытие конечных соб-
ственников как платежных систем, так и финансовых 
учреждений - участников платежных систем,» – сказал 
заместитель главы НБУ Яков Смолий на встрече руко-
водства регулятора с главами крупнейших банков стра-
ны во вторник.

Как отметил Я.Смолий, центробанк в 2016 году про-
должит работу над развитием Национальной системы 
массовых электронных платежей (НСМЭП):

«Основной задачей для нас является привлечение 
банков как эмитентов национальной платежной системы, 
увеличение эмиссии платежных карт, пересмотр тарифов. 
Также наш план - максимально увеличить количество 
банкоматов и торговых терминалов, принимающих об-
новленные платежные карты НСМЭП», – подчеркнул он.

Как сообщалось, НБУ с 5 января 2016г остановил пе-
ревод средств в внутригосударственной платежной сис-
теме до устранения выявленных нарушений законода-
тельства.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ БІРЖОВА ГРУПА «ПЕРСПЕКТИВА» 9
2. ПРАТ ВЕСНА 10
3. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 8
4. ПАТ ГОЛОВИНСЬКИЙ ГРАНІТ 10
5. ПРАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ 9
6. ПАТ ЗАПОРІЗЬКИЙ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИЙ ЗАВОД 10
7. ПАТ КБ «ІНВЕСТБАНК» 8
8. ПАТ КОНКОРД 9
9. ПРАТ МАГАЗИН 411 7

10. МОНОЛІ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД 10
11. ПАТ ПІРЕУС БАНК МКБ 10
12. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» 8
13. ПАТ УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ 7
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 115,56 грн 
На рік — 1386,72 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
100,00 грн
Ціна на рік: 
1200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16017
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
13.01.2016 р. 


