
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта

Проект рішення «Про схвалення проекту рішення 
«Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик 
суб'єкта первинного фінансового моніторингу - профе-
сійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) 
бути використаним для відмивання доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінан-
сування розповсюдження зброї масового знищення» 
розроблений з метою приведення нормативно-правових 
актів НКЦПФР у відповідність до Закону України від 
14.10.2014 № 1702-VII «Про запобігання та протидію ле-
галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню роз-
повсюдження зброї масового знищення».

Даний проект регуляторного акта спрямований на ви-
значення суб’єктів первинного фінансового моніторингу 
– професійних учасників фондового ринку (ринку цінних 
паперів), які мають, або високий, або середній, або не-
значний ризик бути використаним для відмивання до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування те-
роризму та фінансування розповсюдження зброї 
масового знищення, а також спрямований на встанов-
лення періодичності проведення НКЦПФР планових пе-
ревірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу – 
професійних учасників фондового ринку (ринку цінних 
паперів).

Пропозиції та зауваження до зазначеного проекту над-
силаються на поштову адресу Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку: 01010, м. Київ –  
601, вул. Московська, 8, корп. 30, департамент 
контрольно-правової роботи або на електронну адресу 
fmu@nssmc.gov.ua, а також на поштову та електронну 

адресу Державної регуляторної служби України: 01011, 
м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; e-mail: inform@dkrp.gov.ua.

Проект рішення, проект регуляторного акта та аналіз 
регуляторного впливу оприлюднюються на офіційному 
веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку: www.nssmc.gov.ua.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, 
становить один місяць з дати оприлюднення проекту 
вказаного рішення.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНфОрМацІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ Та 
НОВиНи НКцПфр

НКцПфр повідомляє про дематеріалізацію
Центральним територіальним департаментом Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку у 
зв’язку з забезпеченням існування іменних цінних папе-
рів у бездокументарній формі здійснено заміну свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій таким товариствам, а 
саме:

- ЗаТ «СОНаТ» (04201, м. Київ, вул. Полярна, 8, код 
за ЄДРПОУ: 23493956), загальна сума випуску акцій – 
20 020,00 грн, номінальна вартість акцій - 2,50 грн, кіль-
кість простих іменних акцій – 8 008 штук. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі іс-
нування №679/10/1/98, дата реєстрації: 10 серпня 1998 
року, дата видачі: 01 грудня 2015 року;

- ЗаТ «МрІЯ» (19000, Черкаська обл., вул. Леніна, 139, 
код за ЄДРПОУ: 32184958), загальна сума випуску ак-
цій  – 8 000,00 грн, номінальна вартість акцій - 1,00 грн, 
кількість простих іменних акцій – 800 000 штук. Свідо-
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цтво про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній 
формі існування №05/23/1/03, дата реєстрації: 10 лютого 
2003 року, дата видачі: 01 грудня 2015 року;

- СІЛЬСЬКОГОСПОДарСЬКОМУ ВІДКриТОМУ аК-
цІОНЕрНОМУ ТОВариСТВУ «ПТаХОКОМБІНаТ ТУЛЬ-
ЧиНСЬКий» (23652, Вінницька обл., Тульчинський р-н, 
смт. Кирнасівка, вул. Леніна, 1, код за ЄДРПОУ: 05413994), 
загальна сума випуску акцій – 2 858 710,00 грн, номі-
нальна вартість акцій - 0,25 грн, кількість простих імен-
них акцій – 11 434 840 штук. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій у бездокументарній формі існування 
№3/02/1/01, дата реєстрації: 19 січня 2001 року, дата ви-
дачі: 07 грудня 2015 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на під-
ставі рішення НКЦПФР від 10.11.2015 року № 1843, пункту 
5 Розділу І Порядку заміни свідоцтва (свідоцтв) про реє-
страцію випуску (випусків) емісійних цінних паперів у зв’язку 
зі зміною найменування емітента та/або забезпеченням іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року №736, 
відповідно до наданих документів видано свідоцтво про 
реєстрацію випуску простих іменних акцій:

- ЗаТ «СОНаТ» (04201, м. Київ, вул. Полярна, 8, код 
за ЄДРПОУ: 23493956) у зв’язку з забезпеченням існу-
вання іменних цінних паперів у бездокументарній формі 
– розпорядження № 67-цД-ЗС від 01.12.2015 року;

- ЗаТ «МрІЯ» (19000, Черкаська обл., вул. Леніна, 139, 
код за ЄДРПОУ: 32184958) у зв’язку з забезпеченням іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній фор-
мі – розпорядження № 68-цД-ЗС від 01.12.2015 року;

- Сільськогосподарському відкритому акціонерному 
товариству «Птахокомбінат Тульчинський» (23652, Ві-
нницька обл., Тульчинський р-н, смт. Кирнасівка, вул. Лені-
на, 1, код за ЄДРПОУ: 05413994) у зв’язку з забезпеченням 
існування іменних цінних паперів у бездокументарній фор-
мі – розпорядження № 69-цД-ЗС від 07.12.2015 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 10.11.2015р № 1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповід-
но до документів, наданих ПаТ «Переяслав-
Хмельницький райагропостач» (08400, Київська об-
ласть, м. Переяслав – Хмельницький, вул. Героїв 
Дніпра, 38, корпус Б, код за ЄДРПОУ: 00904724) на зу-
пинення обігу акцій ПАТ «Переяслав-Хмельницький 
райагропостач» у зв’язку з перетворенням в 
ТДВ «Переяслав-Хмельницький райагропостач», зупи-
нено обіг акцій ПАТ «Переяслав-Хмельницький райа-
гропостач» — розпорядження № 155-Кф-З від 2 груд-
ня 2015 року.

НКцПфр повідомляє про ліцензування  
на фондовому ринку

У Національній комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку анульовано ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку:

Постановою про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 02.12.2015  
№ 523-ЦА-УП-Т у відношенні ТОВ «Метіда-Капітал» 
(код за ЄДРПОУ: 34556818) за невиконання розпоря-
дження про усунення порушень законодавства про 
цінні папери анульовано ліцензію: серії АЕ № 286932 
від 08.07.2014р. на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку  – діяльності з торгівлі цінними 
паперами (брокерська діяльність); серії АЕ № 286933 
від 08.07.2014р. на здійснення професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними па-
перами (дилерська діяльність).

07.12.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфр обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Приватне акціонерне товариство «ГРАНД» (код за ЄДРПОУ: 32360286, 
місцезнаходження: 76009, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, 
вул. Симона Петлюри, будинок 2А/1) повідомляє, що позачергові загальні 
збори акціонерів ПрАТ «ГРАНД» відбудуться 12 січня 2016 року о 10-00 
годині в конференц-залі товариства за адресою: 76009, м. Івано-
франківськ, вул. С. Петлюри, 2а/1.

Реєстрація учасників зборів з 09-00 год. до 09-45 год. в день та за міс-
цем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови загальних зборів.
2. Про обрання Секретаря загальних зборів.
3. Про обрання лічильної комісії.
4. Про затвердження регламенту загальних зборів.
5. Про результати реорганізації ПрАТ «ГРАНД».
6. Про затвердження передавального Акту.

7. Про скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «ГРАНД».
8. Про закриття поточних банківських рахунків ПрАТ «ГРАНД».
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

позачергових загальних зборах акціонерів – станом на 24-00 год. 
04.01.2016 р.

З документами, пов’язаними з порядком денним зборів, акціонери мо-
жуть ознайомитись у робочі дні за місцезнаходженням товариства: 76009, 
м. Івано-Франківськ, вул. С.Петлюри, 2А/1. Довідки за телефоном: 
(0342) 525309. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з доку-
ментами  – Стефінин В.В.

Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує 
особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково необхідно мати до-
кументи (довіреність, тощо), які підтверджують їх повноваження, оформле-
ні і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Голова комісії з припинення ПраТ «ГраНД»  Мицкан Я.І.

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ГраНД» 
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Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«аЗОВЗаГаЛЬМаш»

(ідентифікаційний код 13504334; місцезнаходження Товариства: 87535, 
Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)
повідомляє Вас про те, що Наглядовою радою ПАТ «Азовзагальмаш» 

від 12.11.2015 (протокол №20/15) прийнято рішення про скликання поза-
чергових загальних зборів на 15 січня 2016 року.

Позачергові загальні збори акціонерів ПаТ «азовзагальмаш» від-
будуться «15» січня 2016 року о 12-00 за адресою: 87535, Донецька обл., 
місто Маріуполь, проспект Ілліча, 143, ПК «Іскра», мала актова зала. 
Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться з 11.00 до 12.00 за 
місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають 
право на участь у загальних зборах, – «11» січня 2015 року. 

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на 

загальних зборах акціонерів Товариства від 16.04.2015. Обрання членів 
лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних 
зборах акціонерів Товариства. Затвердження умов договору з депозитар-
ною установою про надання послуг щодо проведення зборів.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів То-
вариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіре-
ність (інший документ) з правом участі та голосування на загальних збо-
рах, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства, та документ, 
що посвідчує особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного акціонери можуть ознайомитись у робочі дні з 9-00 до 16-00 за 
адресою: 87535, Донецька обл., м. Маріуполь, площа Машинобудівельни-
ків, б.1, к.418, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх 
проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення 
акціонерів з документами, – Генеральний директор Товариства Науменко 
Олександр Дмитрович. 

Телефон для довідок: (0629) 51-72-98.
Генеральний директор ПаТ «азовзагальмаш» 

Науменко О.Д.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «МарІ-
УПОЛЬСЬКий ЗаВОД ВажКОГО МашиНОБУ-

ДУВаННЯ»
(ідентифікаційний код 20355550; місцезнаходження Товариства: 

87535, Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)
повідомляє Вас про те, що Наглядовою радою ПАТ «МЗВМ» від 

03.12.2015 (протокол №17/15) прийнято рішення про скликання позачер-
гових загальних зборів на 19 січня 2016 року.

Позачергові загальні збори акціонерів ПаТ «МЗВМ» відбудуться 
«19» січня 2016 року о 12-00 за адресою: 87535, Донецька обл., місто 
Маріуполь, проспект Ілліча, 143, ПК «Іскра», мала актова зала. Реє-
страція акціонерів (їх представників) з 11.00 до 12.00 за місцем проведен-
ня зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, – «13» січня 2016 року.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних на 

загальних зборах акціонерів Товариства від 17.04.2015. Обрання членів 
лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на загальних 
зборах акціонерів Товариства. Затвердження умов договору з депозитар-
ною установою про надання послуг щодо проведення зборів.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів То-
вариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитись за місцем знаходження 
ПАТ «МЗВМ» у робочі дні з 9-00 до 16-00 (кімната 124), а в день проведен-
ня загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відпо-
відальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генераль-
ний директор Товариства Телиця Володимир Іванович. 

Телефон для довідок: (0629) 51-79-39.
Генеральний директор ПаТ «МЗВМ»

Телиця В.І.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«МарІУПОЛЬСЬКий ТЕрМІЧНий ЗаВОД»
(ідентифікаційний код 20391907; місцезнаходження Товариства: 87535, 

Донецька обл., місто Маріуполь, площа Машинобудівельників, б.1)
повідомляє Вас про те, що Наглядовою радою ПАТ «МТЗ» від 

03.12.2015 (протокол №4/15) прийнято рішення про скликання позачерго-
вих загальних зборів на 18 січня 2016 року.

Позачергові загальні збори акціонерів ПаТ «МТЗ» відбудуться 
«18» січня 2016 року о 12-00 за адресою: 87535, Донецька обл., місто 
Маріуполь, проспект Ілліча, 143, ПК «Іскра», мала актова зала. Реє-
страція акціонерів (їх представників) з 11.30 до 12.00 за місцем проведен-
ня зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах, – «12» січня 2016 року.

ПОрЯДОК ДЕННий:
1. Про припинення повноважень членів лічильної комісії, обраних 

на загальних зборах акціонерів Товариства від 15.04.2015. Обрання 
членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на 
загальних зборах акціонерів Товариства. Затвердження умов догово-
ру з депозитарною установою про надання послуг щодо проведення 
зборів.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів То-
вариства. Затвердження порядку ведення (регламенту) зборів.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
Для реєстрації та участі у зборах акціонерам слід мати при собі доку-

мент, що посвідчує особу. Представники акціонерів повинні мати довіре-
ність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену від-
повідно до вимог чинного законодавства, та документ, що посвідчує 
особу.

З документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного акціонери можуть ознайомитись за місцем знаходження 
ПАТ «МТЗ» у робочі дні з 9-00 до 16-00 (кімната 124), а в день проведення 
загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Генераль-
ний директор Товариства Телиця Володимир Іванович.

Телефон для довідок: (0629) 51-79-39.
Генеральний директор ПаТ «МТЗ»

Телиця В.І.

ЗаКриТЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«рЕД ХОЛДиНГС ЛТД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Закрите 

акцiонерне товариство «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» 2. Код за ЄДРПОУ: 
33447320. 3. Місцезнаходження: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 4, 1-й по-
верх, кiмната 102. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 501-18-18 
(044) 501-18-18. 5. Електронна поштова адреса: fond@ukrfond.kiev.ua. 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.red.biz.ua 7. Вид особливої інфор-
мації: Припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду.

2. Текст повідомлення: Позачерговими загальними зборами 
акцiонерiв Закритого акцiонерого товариства «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» 
01.12.2015 р. прийнято рiшення про припинення щляхом перетворення у 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» з при-
чини оптимiзацiї витрат на утримання товариства. Загальними зборами 
акцiонерiв «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД», якi вiдбулися 01.12.2015 року, «за»- 
100% голосiв, якi мають право голосувати на загальних зборах, а саме 
327500 голосами, прийняте рiшення про припинення «РЕД ХОЛДИНГС 
ЛТД» шляхом перетворення в ТОВ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД». Проти» - 
0 голосiв. Правонаступником є товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«РЕД ХОЛДИНГС ЛТД», статутний капiтал якого становитиме 327500,00 
грн. ТОВ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» є правонаступником всiх майнових прав 
та зобов»язань ПрАТ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД». ЗАТ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» 
здiйснюватиме обмiн акцiй на частки в статутному капiталi ТОВ «РЕД 
ХОЛДИНГС ЛТД» на наступних засадах:

- кожен з акцiонерiв ЗАТ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» отримає частку у ста-
тутному капiталi ТОВ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД»; - розподiл часток у статут-
ному капiталi ТОВ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» вiдбуватиметься iз збережен-
ням спiввiдношення розподiлу акцiй, що iснувало у ЗАТ «РЕД ХОЛДИНГС 
ЛТД», тобто, загальна номiнальна вартiсть простих iменних акцiй, належ-
них акцiонеру, та вiдсоток у статутному капiталi ЗАТ «РЕД ХОЛДИНГС 
ЛТД» буде дорiвнювати номiнальнiй вартостi частки учасника та вiдсотку 
у статутному капiталi ТОВ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД».

iii. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Голова Комiсiї з припинення Бонда-
ренко Володимир Петрович. 04.12.2015
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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 

ТОВАРИСТВО «ІЧНЯНСЬКИЙ 
МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ 
КОМБІНАТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00381152
3. Місцезнаходження 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, 

вул. Вишнева, 4
4. Міжміський код, телефон та факс (04633) 2-40-95
5. Електронна поштова адреса mkk@ichnya.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

www. ichnya.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-

КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ» вiд 03 грудня 2015 року прийнято рiшення 
щодо змiн в складi Ревізійної комісії:

- звiльнено Iванова Олександра Валерiйовича (Посадова особа не 
надала згоду на оприлюднення паспортних даних) з посади члена реві-
зійної комісії. Володiє 0,0005 % акцiй Товариства. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Попередня посада: член 
ревiзiйної комiсiї Товариства. Перебував на посадi з 01.05.2015р. до 
03.12.2015р. Посадова особа займає посаду Генерального директора 
ТОВ «Провiант».

- звiльнено Дорiченко Наталiю Миколаївну (Посадова особа не надала 
згоду на оприлюднення паспортних даних) з посади члена ревізійної комі-
сії. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 01.05.2015р. до 

03.12.2015р. Посадова особа займає посаду бухгалтера ПАТ «Iчнянський 
молочно-консервний комбiнат».

- звiльнено Ярещенко Тетяну Вiталiївну (Посадова особа не надала зго-
ду на оприлюднення паспортних даних) з посади члена ревізійної комісії. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 01.05.2015р. до 
03.12.2015р. Посадова особа займає посаду голови правління 
ПАТ  «Iчнянський молочно-консервний комбiнат».

- призначено Iванова Олександра Валерiйовича (Посадова особа не 
надала згоду на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена ревізій-
ної комісії. Володiє 0,0005 % акцiй Товариства. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу, 
складає 3 роки. Попереднi посади: з 01.05.2015р. до 03.12.2015р. – член 
ревізійної комісії ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІ-
НАТ».

-призначено Дорiченко Наталiю Миколаївну (Посадова особа не надала 
згоду на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена ревізійної комі-
сії. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу, складає 3 роки. 
Попереднi посади: з 01.05.2015р. до 03.12.2015р.– член ревізійної комісії 
ПАТ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ».

-призначено Запорощук Валентину Анатоліївну (Посадова особа не на-
дала згоду на оприлюднення паспортних даних) на посаду члена ревізійної 
комісії. Не володiє акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Призначено на посаду на термiн 3 роки. 
Попереднi посади: З 04.01.2011 р. – директор з кадрових питань ТОВ «Про-
віант».

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 Ярещенко Т.В.
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.12.2015
(дата)

ПУБЛiЧНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ІЧНЯНСЬКий МОЛОЧНО-КОНСЕрВНий КОМБІНаТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування 
емітента

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО "ЕфЕС УКраЇНа"

2. Код за ЄДРПОУ 00377457
3. Місцезнаходження 83059, мiсто Донецьк, проспект Iллiча, 

будинок 106
4. Міжміський код, телефон 
та факс

(044) 3932676 (дод. 67-62), (050) 472-02-51 
(044) 3932674

5. Електронна поштова адреса Irina.Gladkaya-Sachdeva@ua.anadoluefes.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково вико-
ристовується емітентом для 
розкриття інформації

http://00377457.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
03 грудня 2015 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (Протокол 
Загальних зборiв № 03-12/2-2015 вiд 03.12.2015 р.) достроково припинено 
повноваження Голови Наглядової ради Ахмета Тугрул Агирбаша, який пере-
бував на посадi з 24.04.2014 р. Повноваження припинено на пiдставi рiшення 
Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку iз надходженням вiд акцiонера Товари-
ства вимоги про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Това-
риства, в тому числi з питання про дострокове припинення повноважень Го-
лови та Члену Наглядової ради Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

03 грудня 2015 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (Протокол 
Загальних зборiв № 03-12/2-2015 вiд 03.12.2015 р.) достроково припинено пов-
новаження Члена Наглядової ради Онура Чевiкела, який перебував на посадi з 
24.04.2014 р. Повноваження припинено на пiдставi рiшення Загальних зборiв 
акцiонерiв у зв’язку iз надходженням вiд Члену Наглядової ради повiдомлення 
про дострокове припинення повноважень вiд 30.09.2015 р. та надходженням вiд 
акцiонера Товариства вимоги про проведення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства, в тому числi з питання про дострокове припинення по-

вноважень Голови та Члену Наглядової ради Товариства. Особа не надала зго-
ди на розкриття паспортних даних, акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

03 грудня 2015 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (Протокол 
Загальних зборiв № 03-12/2-2015 вiд 03.12.2015 р.) на посаду Голови Наглядо-
вої ради обрано Ахмета Тугрул Агирбаша (особа не надала згоди на розкриття 
паспортних даних). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. 
Строк на який обрано особу - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 
посади Генеральних директорiв. Непогашеної судимостi, у тому числi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Голову Наглядової ради обрано на 
пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд 
акцiонера Товариства вимоги про проведення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства iз пропозицiєю про включення до порядку денного За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства, в тому числi питання про обрання Голо-
ви Наглядової ради Товариства та пропозицiєю щодо обрання на посаду Голо-
ви Наглядової Ради Товариства Агирбаша Ахмета Тугрула.

03 грудня 2015 року рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕФЕС УКРАЇНА» (Протокол 
Загальних зборiв № 03-12/2-2015 вiд 03.12.2015 р.) на посаду Члена Наглядової 
ради обрано Мустафу Сусама (особа не надала згоди на розкриття паспортних 
даних). Часткою у статутному капiталi Товариства не володiє. Строк на який 
обрано особу - 3 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Директор, 
Доцент Координатор, Податковий директор. Непогашеної судимостi, у тому 
числi за корисливi та посадовi злочини не має. Члена Наглядової ради обрано 
на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв у зв’язку з надходженням вiд 
акцiонера Товариства вимоги про проведення позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Товариства iз пропозицiєю про включення до порядку денного За-
гальних зборiв акцiонерiв Товариства в тому числi питання про обрання членiв 
Наглядової ради Товариства та пропозицiєю щодо обрання на посаду Члену 
Наглядової Ради Товариства Мустафи Сусама.

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 Огюн Юмiт Омер
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.12.2015
(дата)
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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

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО "ПОЛiiНВЕСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 31647390
3. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, 

вул. Набережна Перемоги, 38
4. Міжміський код, телефон та 
факс

056 7164763 056 7164763

5. Електронна поштова адреса Poliinvest@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://id850.smida.gov.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової Ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» вiд 03.12.2015 року 

припиненi повноваження директора Акiмової Тетяни Сергiївни, паспорт 
АК №497978 виданий 24.05.1999 року Жовтневим РВ ДМУ УМВС України 
в Днiпропетровськiй областi. Не володiє акцiями ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» . 
Акiмова Тетяна Сергiївна немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Перебувала на посадi директора ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» 
протягом 8-ми рокiв.

Рiшенням Наглядової ради ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» вiд 03.12.2015 року на 
посаду директора ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» обрано Жигай Ганну Вiкторiвну, пас-
порт АК №130040 виданий 14.11.1999 року Ленiнським РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Не володiє акцiями ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ».

Жигай Ганна Вiкторiвна, немає непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини. Жигай Ганну Вiкторiвну обрано на посаду директора 
ПРАТ «ПОЛIIНВЕСТ» строком на 3 роки.

Попереднi посади: головного бухгалтера, старшого бухгалтера.
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 Жигай Ганна Вiкторiвна
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.12.2015
(дата)

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 "СТраХО-
Ва КОМПаНiЯ "ЮНiСОН 
СТраХУВаННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ 32942598
3. Місцезнаходження 01601, Київ, площа Спортивна, 1А
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 362 46 24 (044) 362 46 24
5. Електронна поштова адреса office@ugic.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

unison-insurance.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
04.12.2015 в ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЮНIСОН СТРАХУВАН-

НЯ» (надалi - СК) вiдбулися змiни у складi Наглядової Ради СК, а саме: 
Припинення повноваженнь Члена Наглядової Ради Дєдушевої Марини 
Володимирiвни за власним бажанням вiдповiдно до положень ст. 57 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» (останнiй день виконання по-
вноважень 04.12.2015р.). Пiдставою для припинення повноважень Члена 
Наглядової Ради Дєдушевої М.В. стала її заява про дострокове припинен-
ня повноважень за власним бажанням. Посадова особа перебувала на 
посадi з 20.01.2015 року. Замiсть особи, повноваження якої припинено, на 
зазначену посаду нiкого не призначено. Часткою у статутному капiталi то-
вариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Згоди на розкриття своїх паспортних даних посадова особа 
не надала.

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 Карелiн Олександр Валентинович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 04.12.2015
(дата)

шановний акціонер!

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ЄВрОПЕйСЬКий СТраХОВий СОЮЗ» 

(надалі – Товариство) 
інформує про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 

(надалі - Збори)
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників 

акціонерів) для участі в Зборах: 24 грудня 2015 року з 14 години 30 хвилин 
до 14 годин 50 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 24 грудня 2015 року о 
15-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: Україна, м. Київ, 
вул. Дашавська, буд. 25, оф. 89.

Місцезнаходження Товариства: Україна, 01025, м. Київ, вул. Володи-
мирська, буд. 7, оф. 1.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 
проведення Зборів 18 грудня 2015 року.

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

1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товари-

ства.
3. Про обрання Голови та секретаря Зборів.
4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного 

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків.

5. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із за-
значенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвер-
дження рішення про приватне розміщення акцій.

6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надають-
ся повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з прийняттям рі-
шення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товари-
ства.

7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються по-
вноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з розміщенням акцій 
Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з 
якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням департаменту 
страхування Київского регіону Товариства: Україна, м. Київ, вул. Дашав-
ська, буд. 25, оф. 89 кожного робочого дня з 10-00 години до 12-00 години, 
а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний 
за порядок ознайомлення акціонерів з документами Зборів Голова Прав-
ління Товариства.

Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі : документ, що по-
свідчує особу акціонера чи його представника; довіреність на право участі 
у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб)

Телефони для довідок: (044) 593-89-46
Наглядова рада ПраТ «Європейський страховий союз»

Оголошення про встановлення дохідності за облігаціями серії «В»
ТОВ «фаКТОриНГ фІНаНС»

(код за ЄДРПОУ 36125262, адреса: 01033, м. Київ, 
вул. Саксаганського, 120, 1-й поверх, група нежитлових приміщень №2)

Відповідно до умов випуску облігацій серії «В», які викладено в Рішенні про 
відкрите (публічне) розміщення облігацій ТОВ «ФАКТОРИНГ ФІНАНС», за-

твердженого Протоколом Загальних зборів учасників № 23/12/2013/О від 
23.12.2013 р. (Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств 
28/2/2014, зареєстроване НКЦПФР 05.02.2014 р.), повідомляємо про встанов-
лення відсоткової ставки на дев’ятий – дванадцятий відсоткові періоди 
(13.01.2016 р. – 10.01.2017 р.) у розмірі 22% (двадцять два) відсотки річних.

Директор  Гусєв Д.С.
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ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«ПЛаСТ»

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 
«ПЛАСТ»

2. Код за ЄДРПОУ: 25168700
3. Місцезнаходження: 08800 Київська обл. Миронівський р-н,місто Ми-

ронівка., вул.Леніна буд.48
4. Міжміський код, телефон та факс: 0532610300, 0532678802
5. Електронна поштова адреса: plastinfo@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.plast.emitents.net.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «ПЛАСТ» 

від 04.12.2015р. (Протокол № 34) припинено повноваження Голови Прав-
лінння Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» Рибчича Михайла 
Йосифовича (паспорт: серії КН №373569, виданий 04.04.1997р., Октябр-
ським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Підстава припинення 
повноважень: Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів у зв'язку 
з закінченням строку дії його повноважень. Посадова особа перебувала на 
посаді Голови Правління Товариства з 05.12.2012р. по 04.12.2015р. Част-
кою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) припинено повноваження члена Правлін-
ня Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» Хай Василя Васильови-
ча. Посадова особа не надала згоду на розкриття її паспортних даних. Під-
става припинення повноважень: Рішення позачергових Загальних зборів 
акціонерів у зв'язку з закінченням строку дії його повноважень. Посадова 
особа перебувала на посаді члена Правління Товариства з 05.12.2012р. по 
04.12.2015р. Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) припинено повноваження члена Правління 
Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» Сидоренко Лариси Олексіївни 
(паспорт: серії КН №774008, виданий 26.11.1998р. Ленінським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській області). Підстава припинення повноважень: Рішення 
позачергових Загальних зборів акціонерів у зв'язку з закінченням строку дії її 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління Товари-
ства з 29.04.2004р. по 24.03.2011р.; з 24.03.2011 по 05.12.2012р; з 05.12.2012 
по 04.12.2015р. Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) припинено повноваження члена Правління 
Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ», Бучинського Мирослава 
Яремовича (паспорт: серії КН №902445, виданий 20.04.1999р. Октябрським 
РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області). Підстава припинення повно-
важень: Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів у зв'язку з закін-
ченням строку дії його повноважень. Посадова особа перебувала на посаді 
члена Правління Товариства з 24.03.2011р. по 05.12.2012р.; з 05.12.2012р. 
по 04.12.2015р. Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) припинено повноваження члена Правління 
Приватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» Кір’якової Елли Миколаївни 
(паспорт: серії КН №809378, виданий 11.01.1999р. Київським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській області). Підстава припинення повноважень: Рішення 
позачергових Загальних зборів акціонерів у зв’язку з закінченням строку дії її 
повноважень. Посадова особа перебувала на посаді члена Правління Товари-
ства з 05.12.2012р. по 04.12.2015р. Часткою у статутному капіталі Емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) Головою Правління Приватного акціонер-
ного товариства «ПЛАСТ» обрано Рибчича Михайла Йосифовича (паспорт: 
серії КН №373569, виданий 04.04.1997р., Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській області) строком на 3 роки. Підстава обрання: Рі-
шення позачергових Загальних зборів акціонерів про обрання Голови 
Правління Товариства на наступний строк у зв’язку з закінченням строку дії 
його повноважень. Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші по-
сади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: заступник 
директора з комерційних та загальних питань апарату управління 
ГПУ «Полтавагазвидобування», заступник директора з будівництва 
ТОВ «Укр нафогазресурс», перший заступник Голови Правління, виконую-

чий повноваження Голови Правління, Голова Правління ПрАТ «ПЛАСТ».
Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЛАСТ» 

від 04.12.2015р. (Протокол №34) членом Правління Приватного акціонерно-
го товариства «ПЛАСТ» обрано Стасовського Володимира Олексійовича 
(паспорт:КН №334778, виданий 12.02.1997р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській області) строком на 3 роки. Підстава обрання: Рішен-
ня позачергових Загальних зборів акціонерів про обрання члена Правління 
Товариства у зв’язку з закінченням строку дії повноважень попереднього 
складу Правління Товариства. Часткою у статутному капіталі Емітента не 
володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: ін-
женер - механік автотранспортного цеху ЗАТ «ПЛАСТ»(ПрАТ «ПЛАСТ»), на-
чальник автотранспортного цеху ПрАТ «ПЛАСТ». До теперішнього часу обій-
має посаду начальника автотранспортного цеху ПрАТ «ПЛАСТ».

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЛАСТ» від 
04.12.2015р. (Протокол №34) членом Правління Приватного акціонерного това-
риства «ПЛАСТ» обрано Сидоренко Ларису Олексіївну (паспорт: КН №774008, 
виданий 26.11.1998р. Ленінським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області) 
строком на 3 роки. Підстава обрання: Рішення позачергових Загальних зборів 
акціонерів про обрання члена Правління Товариства на наступний строк у 
зв’язку з закінченням строку дії повноважень попереднього складу Правління 
Товариства. Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала 
посадова особа протягом останніх п’яти років: заступник Голови Правління з 
питань корпоративного управління (член Правління) ЗАТ «ПЛАСТ» 
(ПрАТ «ПЛАСТ»). До теперішнього часу обіймає посаду заступника Голови 
Правління з питань корпоративного управління ПрАТ «ПЛАСТ».

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) членом Правління Приватного акціонер-
ного товариства «ПЛАСТ» обрано Бучинського Мирослава Яремовича 
(паспорт: КН №902445, виданий 20.04.1999р. Октябрським РВ ПМУ УМВС 
України в Полтавській області) строком на 3 роки. Підстава обрання: Рі-
шення позачергових Загальних зборів акціонерів про обрання члена Прав-
ління Товариства на наступний строк у зв’язку з закінченням строку дії пов-
новажень попереднього складу Правління Товариства. Часткою у 
статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашених судимостей за ко-
рисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала посадова 
особа протягом останніх п’яти років: головний механік ЗАТ «ПЛАСТ», голов-
ний механік (член Правління), в.о. головного інженера, головний інженер 
(Член Правління), головний механік (член Правління) ПрАТ «ПЛАСТ». До 
теперішнього часу обіймає посаду Головного механіка ПрАТ «ПЛАСТ».

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) членом Правління Приватного акціонер-
ного товариства «ПЛАСТ» обрано Кір’якову Еллу Миколаївну (паспорт: КН 
№809378, виданий 11.01.1999р. Київським РВ ПМУ УМВС України в Пол-
тавській області ) строком на 3 роки. Підстава обрання: Рішення позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів про обрання члена Правління Товариства 
на наступний строк у зв’язку з закінченням строку дії повноважень поперед-
нього складу Правління Товариства. Часткою у статутному капіталі Емітен-
та не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини 
не має. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти 
років: заступник головного бухгалтера ЗАТ «ПЛАСТ» (ПрАТ «ПЛАСТ»), го-
ловний бухгалтер (член Правління) ПрАТ «ПЛАСТ». До теперішнього часу 
обіймає посаду Головного бухгалтера ПрАТ «ПЛАСТ».

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ  «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) припинено повноваження Ревізора При-
ватного акціонерного товариства «ПЛАСТ» Павленко Олени Геннадіївни. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття її паспортних даних. Підста-
ва припинення повноважень: Рішення позачергових Загальних зборів акці-
онерів у зв’язку з закінченням строку дії її повноважень. Посадова особа 
перебувала на посаді Ревізора Товариства з 05.12.2012р. по 04.12.2015р. 
Часткою у статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має.

Згідно Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПЛАСТ» 
від 04.12.2015р. (Протокол №34) Ревізором Приватного акціонерного това-
риства «ПЛАСТ» обрано Павленко Олену Геннадіївну строком на 3 роки. 
Посадова особа не надала згоду на розкриття її паспортних даних. Підстава 
обрання: Рішення позачергових Загальних зборів акціонерів про обрання 
Ревізора Товариства на наступний строк у зв’язку з закінченням строку дії 
його повноважень. Почадова особа часткою у статутному капіталі Емітента 
не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом останніх п’яти років: го-
ловний бухгалтер ТОВ «ФК» «Столичний капітал», фінансовий директор 
ТОВ «Надра Геоцентр» (Ревізор ПрАТ «ПЛАСТ»). До теперішнього часу обій-
має посаду фінансового директора ТОВ «Надра Геоцентр».

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

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

2. Голова Правлiння  /Підпис, М.П/  рибчич М.й.
  04.12.2015

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГАНЗА-УКРАЇНА"

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабар-
динська, б. 5;  код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 24 грудня 2015
року о 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 2
у приміщенні залу засідань (2 -й поверх) відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів. 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства,

обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів това-

риства.
3. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, вне-

сення змін та доповнень до Статуту Товариства в частині зміни місцезна-
ходження Товариства; державна реєстрація змін до Статуту.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.12.2015 р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 грудня 2015 року за
адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 2,
зал засідань, 2-й поверх)  з 09.30  годин до 09.50 годин за переліком акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом
на 24 годину 18.12.2015 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, вклю-
чених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за ад-
ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день
проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за
порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер
приватного акціонерного товариство "Ганза-Україна" - Овадович Світлана
Леонідівна.

Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.
Директор ПрАТ «Ганза-Україна» С.В. Школьник

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СІТІ-МАРКЕТ"

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабар-
динська, б. 5;  код ЄДРПОУ 31810563)  повідомляє, що 24 грудня 2015
року об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б.
2  у приміщенні залу засідань (2 -й поверх) відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів. 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства,

обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів това-

риства.
3. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, вне-

сення змін та доповнень до Статуту Товариства в частині зміни місцезна-
ходження Товариства; державна реєстрація змін до Статуту.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.12.2015 р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 грудня 2015 року за
адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 2,
зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом
на 24 годину 18.12.2015 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, вклю-
чених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за ад-
ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день
проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за
порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер
приватного акціонерного товариство "Сіті-Маркет" - Желницька Олена
Петрівна.

Телефон для довідок: (0562) 38-49-00.
Директор ПрАТ "СІТІ-МАРКЕТ" Л.П. Мегес
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ГАНЗА-УКРАЇНА"

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабар-
динська, б. 5;  код ЄДРПОУ 19090323)  повідомляє, що 24 грудня 2015
року о 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б. 2
у приміщенні залу засідань (2 -й поверх) відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів. 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства,

обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів това-

риства.
3. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, вне-

сення змін та доповнень до Статуту Товариства в частині зміни місцезна-
ходження Товариства; державна реєстрація змін до Статуту.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.12.2015 р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 грудня 2015 року за
адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 2,
зал засідань, 2-й поверх)  з 09.30  годин до 09.50 годин за переліком акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом
на 24 годину 18.12.2015 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, вклю-
чених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за ад-
ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день
проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за
порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер
приватного акціонерного товариство "Ганза-Україна" - Овадович Світлана
Леонідівна.

Телефон для довідок: (0562) 38-49-44.
Директор ПрАТ «Ганза-Україна» С.В. Школьник

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"СІТІ-МАРКЕТ"

(місцезнаходження: Україна, 49006, м. Дніпропетровськ, вул. Кабар-
динська, б. 5;  код ЄДРПОУ 31810563)  повідомляє, що 24 грудня 2015
року об 11.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська,  б.
2  у приміщенні залу засідань (2 -й поверх) відбудуться позачергові за-
гальні збори акціонерів. 

Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства,

обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів това-

риства.
3. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, вне-

сення змін та доповнень до Статуту Товариства в частині зміни місцезна-
ходження Товариства; державна реєстрація змін до Статуту.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах: 18.12.2015 р.

Реєстрація учасників зборів буде проводитись 24 грудня 2015 року за
адресою проведення зборів  (м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, 2,
зал засідань, 2-й поверх)  з 10.30  годин до 10.50 годин за переліком акці-
онерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом
на 24 годину 18.12.2015 р.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, а представни-
кам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси
акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного за-
конодавства України.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-
жуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів: для ознайом-
лення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань поряд-
ку денного загальних зборів, та внесення пропозицій щодо питань, вклю-
чених до порядку денного, звертатися в робочі дні з 9.00 до 18.00  за ад-
ресою: м. Дніпропетровськ, вул. Кабардинська, б. 2,  кімната № 1. В день
проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Відповідальний за
порядок ознайомлення акціонерів з документами - головний бухгалтер
приватного акціонерного товариство "Сіті-Маркет" - Желницька Олена
Петрівна.

Телефон для довідок: (0562) 38-49-00.
Директор ПрАТ "СІТІ-МАРКЕТ" Л.П. Мегес
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
про перетворення (реорганізацію) Товариства

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 

"Закарпатський рибокомбiнат"
2. Код за ЄДРПОУ 00476636
3. Місцезнаходження 89675, с.Залужжя, вул.Пушкiна,61
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(03131)3-15-33 (03131)3-15-33

5. Електронна поштова адреса zakfish@i.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://zakfish.pat.ua

7. Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом злиття, 
приєднання, поділу, перетворення або 
банкрутства за рішенням вищого орга-
ну емітента або суду

ii. Текст повідомлення
03.12.2015 року загальними зборами Акцiонерiв ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ» 
(далi - Товариство), Протокол №1/3 вiд 03.12.2015р, було прийняте рiшення 
про про перетворення (реорганiзацiю) Товариства шляхом перетворення 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ 
РИБОКОМБIНАТ» у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ», яке буде правонаступником всiх 
прав та обов’язкiв акцiонерного Товариства. Всього на загальних зборах 
зареєструвались i були присутнi 4 (чотири) акцiонери, яким разом нале-
жить 1418687 голосiв, що дорiвнює 100% вiд кiлькостi голосуючих акцiй, i 
98,96% вiд загальної кiлькостi акцiй. 

Результати голосування по питанню перетворення (реорганiзацiї) були 
розподiденi наступним чином:

«за» - 1256578 акцiй, що дорiвнює 88,5732 вiд голосуючих акцiй та присутнiх 
на загальних зборах акцiонерiв та 87,652% вiд загальної кiлькостi акцiй.

«проти» - 162109 акцiй, що дорiвнює 11,4267% вiд голосуючих акцiй та 
присутнiх на загальних зборах акцiонерiв та 11,3078% вiд загальної 
кiлькостi акцiй.

Причинами та метою перетворення ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТО-
ВАРИСТВА «ЗАКАРПАСТКИЙ РИБОКОМБIНАТ» є мiнiмiзацiя витрат Това-
риства, пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, 
як приватне акцiонерне товариство. Змiна органiзацiйно-правової форми до-
зволить уникнути цiлого ряду витрат на послуги, що не мають безпосеред-
нього вiдношення до господарської дiяльностi Товариства i сумарна вартiсть 
яких досягає значних розмiрiв. При перетвореннi розмiр статутного капiталу 
залишається незмiнним та буде складати 358 400,00 грн. (триста п’ятдесят 
вiсiм тисяч чотириста гривень), всi акцiї конвертуються на частки учасникiв. 
При обмiнi акцiй акцiонерного товариства на частки у статутному капiталi 
товариства-правонаступника застосовуватиметься коефiцiєнт конвертацiї 
1:1. Необхiднiсть застосування саме такого коефiцiєнта конвертацiї обумов-
люється необхiднiстю збереження спiввiдношення кiлькостi акцiй, що було 
мiж акцiонерами у статутному капiталi акцiонерного товариства, що пере-
творюється. Обмiн простих iменних акцiй Товариства на частки у Статутному 
капiталi ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЗАКАРПАТ-
СЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ» здiйснюється в два етапи.

На першому етапi, який починається з 03 грудня 2015 року та 
закiнчується 04 сiчня 2016 року, в обмiн на акцiї ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ» 
акцiонери отримують письмове зобов`язання про видачу частки в статут-
ному капiталi правонаступника. 

Для здiйснення обмiну акцiй на письмовi зобов`язання про видачу частки в 
статутному капiталi правонаступника акцiонерами ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ» пода-
ється письмова заява в Комiсiю з припинення Товариства за адресою: Закар-

патська обл., Мукачiвський р-н, с. Залужжя, вул. Пушкiна, 61 (заява може бути 
подана особисто або через повноважного представника. Подача заяви 
здiйснюється шляхом подачi документiв Головi комiсiї з припинення або на-
правлення поштою на адресу Товариства). Заява оформлюється у довiльнiй 
формi iз обов’язковим зазначенням паспортних даних та даних про кiлькiсть 
акцiй, що належать акцiонеру, до заяви додається копiя виписки про стан ра-
хунку в цiнних паперах. У випадку, якщо заява подається або пiдписана пред-
ставником акцiонера, до такої заяви подається копiя Довiреностi на представ-
ника засвiдчена у встановленому законодавством порядку. На наступний 
робочий день з дня одержання заяви Голова комiсiї з припинення Товариства 
зобов`язаний її розглянути i видати (вiдправити поштою) заявнику письмове 
зобов`язання про видачу частки у статутному капiталi правонаступника. 

З метою збереження права на участь у Товариствi, що буде створене в 
процесi перетворення iснуючих акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ», в останнiй день 
строку для подання заяв (04 сiчня 2015 року) Головою комiсiї з припинення 
будуть виписанi письмовi зобов`язання про видачу частки в статутному 
капiталi правонаступника для акцiонерiв, що не подали такi Заяви та на-
правлено на їх поштову адресу (згiдно з даними реєстру акцiонерiв, на 
пiдставi якого здiйснювалась реєстрацiї акцiонерiв на даних зборах, а саме 
вiд 27 листопада 2015 року). Пiдставою для участi в установчих загальних 
зборах учасникiв ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМIБАН» є письмове зобов`язання про видачу 
частки в статутному капiталi правонаступника. На другому етапi, який роз-
починається з моменту державної реєстрацiї Товариства правонаступника 
(ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ 
РИБОКОМБIНАТ», та закiнчується через 6 мiсяцiв з дати його державної 
реєстрацiї вiдбуватиметься обмiн письмових зобов`язань на частки това-
риства з додатковою вiдповiдальнiстю, та видача документiв (свiдоцтва 
товариства), що пiдтверджують право власностi на частку у статутному 
капiталi товариства з додатковою вiдповiдальнiстю — правонаступника.

Обов’язковий викуп акцiй, акцiонерiв якi мають право вимагати обов'язкового 
викупу (акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах та голо-
сували проти прийняття рiшення) про припинення дiяльностi у зв’язку з 
реорганiзацiєю шляхом перетворенням ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ» у ТОВАРИСТВО З ДОДАТКО-
ВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБIНАТ» здiйснюється 
за цiною, що дорiвнює ринковiй вартостi, що складає 0,25 грн за 1 акцiю згiдно 
оцiнки, що була проведена станом на 29.10.2015 року. В разi бажання, осiб що 
мають право на обов’язковий викуп акцiй, продати акцiї акцiонер, протягом 
30  днiв з моменту прийняття рiшення загальними зборами про перетворення, 
подає особисто (або через повноважного представника) вiдповiдну письмову 
вимогу про викуп акцiй на iм’я голови комiсiї з припинення за адресою Товари-
ства, а саме: Закарпатська обл., Мукачiвський р-н, с. Залужжя, вул. Пушкiна, 61. 
Заява акцiонера повинна мiстити iнформацiю вiдповiдно до вимог чинного за-
конодавства. Оплата вартостi акцiй здiйснюється Товариство у 30 денний термiн 
з дня отримання такого Вимоги, за умови пiдписання Сторонами Договору та 
подання акцiонером (власником) акцiй вiдповiдного розпорядження зберiгачу. 
Викуп акцiй, здiйснюється за Договором, що був затверджений Наказом Гене-
рального Директора Товариства.

Голова лiчильної комiсiї не пiзнiше наступного робочого дня з дня про-
ведення загальних зборiв акцiонерiв складає перелiк акцiонерiв, якi голо-
сували проти перетворення Товариства та мають право на обов’язковий 
викуп акцiй. Дане повідомлення (особлива інформація) 04.12.2015року 
була розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

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 Олексик Василь Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.12.2015
(дата)

ПриВаТНЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО “ЗаКарПаТСЬКий риБОКОМБiНаТ”

шановні акціонери!

ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ ТОВариСТВО «ІН-
фОрМацІйНІ КОМП’ЮТЕрНІ СиСТЕМи» (код за 
ЄДРПОУ: 21670779, місцезнаходження: 03005, м. Київ, вул. Смолен-
ська, 31-33) повідомляє про проведення позачергових загальних збо-
рів акціонерів товариства, які відбудуться 11 січня 2016 року о 15.00 у 
приміщенні товариства за адресою: 03005, м. Київ, вул. Смолен-
ська, 31-33.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 04 січня 2016 року.

Порядок денний:
1. Про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, ро-

біт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товари-
ства.

Реєстрація акціонерів або їхніх представників відбудеться 11 січня 
2016 року з 14.00 до 14.50 за місцем проведення загальних зборів акціо-
нерів. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам мати при собі паспорт, 
а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти 
інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлене відповідно до вимог 
чинного законодавства. Матеріали стосовно порядку денного загальних 
зборів надаються для ознайомлення в приміщенні товариства за адре-
сою: 03005, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33. Довідки за телефоном: 
(044) 538-00-01. 

Генеральний директор ПраТ «ІНКОМ»  Ю.Д. Чернецький
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15-е засідання Національної ради реформ: 
Незалежність та усунення політичного 

впливу – основа реформування 
регуляторів

4 грудня відбулось 15-е засідання Національної ради 
реформ, яке було присвячене реформі регуляторів на 
ринках державних монополій та фінансових ринків.

Відкриваючи засідання, Президент України Петро По-
рошенко зазначив, що якісне державне регулювання є 
однією з головних передумов цивілізованого розвитку 
ринків. Однак слабкою ланкою є існуюче на сьогодні пра-
вове регулювання діяльності національних комісій. 

Основ на проблема, за словами міжнародних партнерів, 
експертів, – відсутність необхідного рівня незалежності. 
Дискусії про необхідність надання національним комісі-
ям справжньої незалежності тривають вже майже 20 ро-
ків. При цьому усі доповідачі та члени Національної ради 
реформ погодились, що принципи реформування усіх 
регуляторів, незалежно від ринку та сфери діяльності, є 
універсальними.

Саме про такі принципи реформування незалежних 
регуляторів доповів Олександр Данилюк, заступник гла-
ви Адміністрації Президента України. «Забезпечення не-
залежності регуляторів є міжнародними зобов’язаннями, 
які взяла на себе Україна відповідно до різних директив 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: Закрите 

акцiонерне товариство «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» 2. Код за ЄДРПОУ: 
33447320. 3. Місцезнаходження: 04050, м.Київ, вул. Глибочицька, 4, 1-й по-
верх, кiмната 102. 4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 501-18-18 
(044) 501-18-18. 5. Електронна поштова адреса: fond@ukrfond.kiev.ua. 
6.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.red.biz.ua 7. Вид особливої інфор-
мації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення: 01.12.2015 р. обрано Бондаренко Володимира 
Петровича на посаду - Голова Комiсiї з припинення (фiзична особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних), непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа за 
останнi 5 рокiв - Директор ЗАТ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД». Не володiє акцiями 
емiтента. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори 

акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: припинення ЗАТ «РЕД ХОЛ-
ДИНГС ЛТД» шляхом перетворення у ТОВ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД»; 
пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.12.2015р.

01.12.2015 р. обрано Середу Олексiя Олеговича на посаду - члена Комiсiї з 
припинення (фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), 
непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - спiвробiтник ЗАТ «РЕД ХОЛДИНГС 
ЛТД». Не володiє акцiями емiтента. Орган, що прийняв рiшення про обрання - 
Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: припинення 
ЗАТ «РЕД ХОЛДИНГС ЛТД» шляхом перетворення у ТОВ «РЕД ХОЛДИНГС 
ЛТД»; пiдстави: Протокол загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.12.2015р.

iii. Підпис: 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством. Голова Комiсiї з припинення Бонда-
ренко Володимир Петрович. 04.12.2015

ЗаКриТЕ аКцiОНЕрНЕ ТОВариСТВО 
«рЕД ХОЛДиНГС ЛТД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПриВаТНЕ аКцІОНЕрНЕ 
ТОВариСТВО «ОМЕЛЯНІВСЬКий ГраНІТНий 
Кар’Єр». 2. Код за ЄДРПОУ 31638386. 3. Місцезнаходження 11560, 
Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Горщик, вул. Заводська, 15. 4. 
Міжміський код, телефон та факс 04142 55936. 04142 91607. 5. Електронна 
поштова адреса ogk@emzvіt.com.ua. 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.
ogk.ho.ua 7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради №4 від 

07.12.2015 р.) 07 грудня 2015 року припинені повноваження голови правлін-
ня Товариства Ганського Валерія Францовича. Часткою в статутному капіта-
лі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. На посаді голови правління перебував з 12.05.2010 р. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням Наглядо-
вої ради (Протокол засідання Наглядової ради №4 від 07.12.2015 р.) 07 груд-
ня 2015 року припинені повноваження першого заступника голови правління 
Товариства Iскоростенської Любові Iванівни. Часткою в статутному капіталі 
Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. На даній посаді перебувала з 12.05.2010 р. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Рішенням Наглядової ради 
(Протокол засідання Наглядової ради №4 від 07.12.2015 р.) 07 грудня 2015 
року припинені повноваження члена правління Товариства Залевського 
Олександра Анатолійовича. Часткою в статутному капіталі Емітента не во-

лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На 
даній посаді перебував з 10.12.2014 р. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття паспортних даних. Ганський Валерій Францович обраний 07 груд-
ня 2015 р. на посаду голови правління за рішенням Наглядової ради (Про-
токол засідання Наглядової ради №4 від 07.12.2015 р.) строком на 1 рік. 
Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх 5 років обіймав 
посаду голови правління ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр», інших посад не 
обіймав. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 
Iскоростенська Любов Iванівна обрана 07 грудня 2015 р. першим заступни-
ком голови правління за рішенням Наглядової ради (Протокол засідання На-
глядової ради №4 від 07.12.2015 р.) строком на 1 рік. Часткою в статутному 
капіталі Емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадо-
ві злочини немає. Iнші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років, - го-
ловний бухгалтер ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр». Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Залевський Олександр Анато-
лійович обраний 07 грудня 2015 р. членом правління за рішенням Наглядо-
вої ради (Протокол засідання Наглядової ради №4 від 07.12.2015 р.) строком 
на 1 рік. Часткою в статутному капіталі Емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Iнші посади, які обіймала 
ця особа за останні 5 років, - майстер по ремонту та експлуатації машин та 
механізмів ТОВ «Церезіт», інженер контрольно-вимірювальних приладів і 
автоматики ПрАТ «Омелянівський гранкар»єр». Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних.

3. Підпис 3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 3.2. Голова правління Ганський Ва-
лерій францович 07.12.2015 року.

Установчі збори ТОВариСТВа З ОБМЕжЕНОЮ ВІДПО-
ВІДаЛЬНІСТЮ «ГраНД ДЛК» відбудуться 04 січня 2016 року 
об 11-00 годині в конференц-залі товариства за адресою: 76009, м. Івано-
франківськ, вул. Симона Петлюри, 2а/1. Реєстрація учасників зборів з 
10-30 год. до 11-00 год. в день та за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Про створення товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД 

ДЛК».
2. Про затвердження розміру статутного капіталу, порядку його форму-

вання та розподілу.
3. Про затвердження статуту товариства з обмеженою відповідальністю 

«ГРАНД ДЛК».
4. Про обрання органів управління та контролю ТОВ «ГРАНД ДЛК».
5. Про відкриття поточних банківських рахунків ТОВ «ГРАНД ДЛК».
Для реєстрації на установчих зборах учасників і підписання статуту ТОВ 

«ГРАНД ДЛК» фізичні особи повинні надати паспорт та ідентифікаційний 
податковий код.

Комісія з припинення ПраТ «ГраНД»

НОВИНИ
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НОВИНИ

ЄС, Меморандуму між Україною та МВФ та іншими до-
кументами» - зазначив Олександр Данилюк. Незалежно 
від сфери, міжнародні вимоги передбачають забезпе-
чення прозорості та незалежності контролю діяльності 
регулятора, наявність відокремленого джерела фінансу-
вання та достатність ресурсів для забезпечення неза-
лежної роботи інституції.

Приклад успішної реорганізації регулятора представи-
ла на прикладі Національного банку Валерія Гонтарева, 
Голова НБУ. Взявши за приклад Банк Англії, було сфор-
мовано нову сучасну структуру НБУ, яка відповідає між-
народним стандартам організаційних структур централь-
них банків світу. При цьому у Нацбанку було скорочено 
близько 340 працівників керівної ланки і 45% працівників 
не лише в Києві, але і в регіонах. За словами Валерії 
Гонтаревої, реорганізація Нацбанку відбувається за 
принципами проектного менеджменту, яка довела влас-
ну ефективність. Інструментом для забезпечення транс-
формації стало прийняття Верховною Радою України за-
конів щодо інституційної спроможності та фінансової 
незалежності НБУ.

В межах ініційованого процесу консолідації функцій з 
державного регулювання ринків фінансових послуг та 
розформування Нацкомфінпослуг Національна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) має отри-
мати більше повноважень та можливостей для незалеж-
ної діяльності. Говорячи про це, Тимур Хромаєв, Голова 
НКЦПФР, окреслив основні складові реформи, а саме: 
операційну і фінансову незалежність Комісії; отримання 
повноважень з розслідування правопорушень на фінан-
сових ринках; доступ до конфіденційної інформації тощо. 
Усі ці позиції було надано Міжнародним валютним фон-
дом за результатами технічної місії у липні 2015 року. Крім 
того, реформування НКЦПФР дозволить Україні скориста-
тись з усіх переваг приєднання Комісії до Міжнародної ор-
ганізації комісій з цінних паперів (IOSCO), Генеральний 
секретар якої відвідав Україну минулого тижня.

Загалом, реформа фінансового сектору та регулято-
рів зокрема, була розроблена відповідно до Стратегії 
сталого розвитку «Україна - 2020», Меморандуму про 
співпрацю з МВФ та Угоди про Асоціацію з ЄС та інших 
установчих документів.

Окрім фінансових ринків, на 15-му засіданні Націо-
нальної ради реформ було представлено концепції ре-
формування ринків телекомунікацій та енергетики.

Суть реформи Національної комісії, що здійснює регу-
лювання у сфері зв’язку та інформатизації, викладено у 
законопроекті «Про електронні комунікації», який був 
розроблений у відповідності до Директив Європейського 
парламенту, Плану заходів з виконання Програми дій 
Уряду та необхідності дерегуляції галузі. Олександр Жи-
вотовський, Голова НКРЗІ, виокремив кілька основних 
тез законопроекту, серед яких: спрощення умов для по-
чатку діяльності на телеком-ринку; відміна ліцензування 
видів діяльності; можливість надання і отримання послуг 
в електронному вигляді; запровадження очікуваного ре-
гулювання; мінімізація втручання держави у діяльність 
постачальників послуг;  незалежність регулятора тощо. 
При цьому на сьогодні існує кілька версій законопроекту 
«Про електронні комунікації», які подано різними 
суб’єктами, включаючи народних депутатів. Президент 

підкреслив необхідність консолідації зусиль для вироб-
лення єдиного варіанту проекту.

Окремої уваги заслуговує реформа Національної ко-
місії, що здійснює державне регулювання у сферах енер-
гетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Її Голова, Дми-
тро Вовк, акцентував увагу на необхідності підтримання 
у другому читанні законопроекту «Про НКРЕКП» № 2966, 
який закріплює заборону втручання у роботу регулятора 
з боку державних органів, посадовців та бізнесу. Крім 
того, проект закону врегульовує повноваження НКРЕКП 
та уточнює перелік завдань і функцій, які сьогодні частко-
во діляться між різними інституціями та міністерствами.

Коментуючи необхідність реформування усіх регуля-
торів, Президент зазначив, що для якісного виконання 
своїх обов’язків регулятори мають бути забезпечені фі-
нансовими ресурсами, достатніми для використання 
найновіших IT-технологій та залучення найкращих фа-
хівців галузі. «Рівень працівників регуляторів повинен 
відповідати рівню суб’єктів, що регулюються», – сказав 
Глава держави.

Президент призвал решить проблему 
отсутствия необходимого уровня 

независимости регуляторов рынка 
Президент Украины Петр Порошенко назвал «слабым 

звеном» правовое регулирование деятельности нацио-
нальных комиссий в Украине и призвал решить пробле-
му отсутствия необходимого уровня независимости ре-
гуляторов рынка. 

Как сообщила пресс-служба президента Украины в 
пятницу, в ходе 15-го заседания Национального совета 
реформ при участи П.Порошенко обсуждались пути 
дальнейшего реформирования независимых регулято-
ров рынка – Национального банка, национальных ко-
миссий, осуществляющих государственное регулирова-
ние на рынках естественных монополий и финансовых 
рынках.

«Особенности функционирования этих рынков требу-
ют высокой профессиональной компетентности регуля-
торов, их независимости и наличия соответствующих 
полномочий. Только при соблюдении этих условий мож-
но обеспечить надлежащую работу соответствующей 
отрасли, справедливую и сбалансированную защиту ин-
тересов государства, субъектов рынка, потребителей и 
других заинтересованных сторон», – цитирует пресс-
служба П.Порошенко. 

Президент подчеркнул, что качественное государ-
ственное регулирование в этих сферах является одной 
из главных предпосылок цивилизованного развития рын-
ка. Однако слабым звеном является существующее на 
сегодняшний день правовое регулирование деятельно-
сти национальных комиссий. Основная проблема, по 
утверждению международных партнеров, экспертов, – 
отсутствие необходимого уровня независимости. Дис-
куссии о необходимости предоставления национальным 
комиссиям подлинной независимости продолжаются 
уже почти 20 лет. Однако по ряду причин реальных ша-
гов в этом направлении сделано не было. 

«Убежден, что сегодня у нас хватит понимания и по-
литической воли решить эту проблему», – сказал П.По-
рошенко.
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Президент призвал четко осознавать, что регуляторы 
являются отдельной категорией органов власти, которые 
должны быть максимально устранены от политического 
влияния и сосредоточены на профессиональном регули-
ровании. П.Порошенко отметил, что для качественного 
выполнения своих обязанностей регуляторы должны 
быть обеспечены финансовыми ресурсами, достаточны-
ми для использования новейших IT-технологий и при-
влечение лучших специалистов отрасли. 

По словам президента, особенностью деятельности 
регуляторов является то, что они напрямую контакти-
руют с участниками рынка, что создает иногда нехоро-
шие соблазны. П.Порошенко выразил убеждение, что 
уже есть чем этому противостоять, потому что уже на-
значен антикоррупционный прокурор, который запу-
скает деятельность Национального антикоррупцион-
ного бюро. 

Не менее важной, по мнению главы Украинского госу-
дарства, является независимость в принятии решений, 
обжалование которых должно происходить только в су-
дебном порядке. Президент назвал позитивом то, что 
активизировалась работа по подготовке необходимых 
законодательных актов. В частности, на рассмотрении 
парламента уже находится законопроект о Националь-
ной комиссии, осуществляющей государственное регу-
лирование в сферах энергетики и коммунальных услуг 
(НКРЭКУ), разработанный правительством и поддер-
жанный международными организациями. 

Кроме повышения статуса национальных регулято-
ров, важной задачей, по мнению П.Порошенко, являет-
ся оптимизация их структуры, сокращение регулятор-
ных функций и устранение дублирования. На 
достижение этой цели направлена законодательная 
инициатива президента относительно ликвидации На-
циональной комиссии, осуществляющей государствен-
ное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, 
и распределения полномочий между другими органами, 
осуществляющими государственное регулирование 
рынков финансовых услуг, Национальной комиссией по 
ценным бумагам и НБУ.

НБУ 8 декабря проведет первый биржевой 
аукцион по продаже ОВГЗ

Национальный банк Украины 8 декабря проведет на 
фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС первый аук-
цион по продаже облигаций внутреннего государствен-
ного займа (ОВГЗ), выставив на него НДС-облигации с 
погашением 22 июля 2019 года.

«Начальная цена ценных бумаг и их количество, ко-
торое предлагается к продаже, условиями аукциона не 
устанавливается. В ходе аукциона участники торгов 
смогут предложить Национальному банку свои условия 
покупки ОВГЗ (их количество и цену), подавая конку-
рентные заявки. Заявки участников аукциона удовлет-
воряются, начиная с самой высокой цены. Расчеты по 
результатам аукциона происходят по принципу «по-
ставка ценных бумаг против оплаты» в день проведе-
ния аукциона», - говорится в сообщении НБУ, обнаро-
дованном в пятницу вечером.

В Нацбанке Украины отметили, что введение аукцио-
нов по продаже и покупке регулятором гособлигаций на-
правлено на более гибкое регулирование денежно-
кредитного рынка и ликвидности банков страны.

В НБУ также напомнили, что в соответствии с поста-
новлением № 762 «Об утверждении порядка покупки/
продажи ценных бумаг Украины путем инициирования 
аукционов на торговых площадках фондовых бирж» На-
циональный банк может инициировать такие аукционы 
по двум причинам.

«Первая - с целью регулирования денежно-кредитного 
рынка. Для этого регулятор может как покупать, так и 
продавать указанные ценные бумаги. Вторая - для удо-
влетворения требований по операциям рефинансиро-
вания и прямого репо. В этом случае регулятор может 
продавать ценные бумаги, которые используются в ка-
честве предмета залога (операции)», - отмечено в со-
общении.

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

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15172 7
2. ПАТ АЗОВЗАГАЛЬМАШ 3
3. ПРАТ ГАНЗА-УКРАЇНА 7
4. ПРАТ ГРАНД 2
5. ТОВ ГРАНД ДЛК 9
6. ПРАТ ЕФЕС УКРАЇНА 4
7. ПРАТ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРАХОВИЙ СОЮЗ 5
8. ПРАТ ЗАКАРПАТСЬКИЙ РИБОКОМБІНАТ 8
9. ПРАТ ІНФОРМАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ 8
10. ПАТ ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ 4
11. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ 3
12. ПАТ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ТЕРМІЧНИЙ ЗАВОД 3
13. ПРАТ ОМЕЛЯНІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР 9
14. ПРАТ ПЛАСТ 6
15. ПРАТ ПОЛІІНВЕСТ 5
16. ЗАТ РЕД ХОЛДИНГС ЛТД 3
17. ЗАТ РЕД ХОЛДИНГС ЛТД 9
18. ПРАТ СІТІ-МАРКЕТ 7
19. ПРАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН СТРАХУВАННЯ» 5
20.  ТОВ ФАКТОРИНГ ФІНАНС 5
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