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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Звіт про повторне відстеження 

результативності регуляторного акта – 
Рішення Комісії від 09 вересня 2014 року № 1183 

«Про внесення змін до рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 
2013 року № 1468», зареєстроване в Міністерстві юсти-
ції України 30 вересня 2014 року за № 1177/25954.

1. Вид та назва регуляторного акта
Рішення Комісії від 09 вересня 2014 року № 1183 

«Про внесення змін до рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 13 серпня 
2013 року № 1468», зареєстроване в Міністерстві юсти-
ції України 30 вересня 2014 року за № 1177/25954.

2. Виконавець заходів з відстеження
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку.
3. Цілі прийняття акта
Регуляторний акт розроблено відповідно до Закону 

України «Про інститути спільного інвестування» з ме-
тою вирішення проблеми невідповідності окремих норм 
рішення Комісії від 13.08.2013 року № 1468 «Про за-
твердження Положення про склад та розмір витрат, що 
відшкодовуються за рахунок активів інституту спільного 
інвестування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 03.09.2013 року за № 1516/24048 (далі – Поло-
ження) вимогам статті 5 Цивільного кодексу України.

4. Строк виконання заходів з відстеження
З 01.09.2016 по 20.09.2016.

5. Тип відстеження
Повторне.
6. Метод одержання результатів відстеження
Під час проведення повторного відстеження резуль-

тативності регуляторного акта було застосовано ста-
тистичний метод шляхом аналізу наявної статистичної 
інформації та соціологічний метод.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежува-
лася результативність, а також способи одержання 
даних

Відстеження результативності регуляторного акта 
здійснювалося шляхом аналізу офіційної статистичної 
інформації щодо розміру надходжень до державного 
бюджету, пов’язаних з дією акта, кількості компаній з 
управління активами інститутів спільного інвестування, 
на які поширюватиметься дія акта.

Значення інших показників результативності були 
отримані шляхом проведення соціологічного опиту-
вання методом узагальнення та аналізу пропозицій, 
зауважень отриманих від фізичних, юридичних осіб 
професійних учасників фондового ринку та їх 
об’єднань.

Прогнозні значення обов’язкових показників резуль-
тативності регуляторного акта є такими:

- розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не зміниться, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання;
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

- дія цього акта на сьогодні поширюється на компанії 
з управління активами ІСІ у кількості понад 300 шт. та 
понад 2000 ІСІ, активи яких перебувають в управлінні 
зазначених компаній.

8. Кількісні та якісні значення показників резуль-
тативності

Розмір надходжень до державного та місцевих бю-
джетів і державних цільових фондів у зв’язку з дією акта 
не змінився, оскільки актом не передбачено стягнення 
плати з суб’єктів господарювання.

Дія регуляторного акта поширюється на осіб, що здій-
снюють діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами), у кількос-
ті понад 300 юридичних осіб. Ці дані отримані з ліцен-
зійного реєстру Комісії.

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами гос-
подарювання у зв’язку з дією акта, не змінився.

Виконання вимог регуляторного акту не призвело до 
додаткових витрат фізичних, юридичних осіб та їх 
об’єднань.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з 
основних положень акта є високим, оскільки вказаний 
регуляторний акт розміщується на офіційному сайті Ко-
місії http//www.nssmsc.gov.ua, про що в офіційному дру-
кованому виданні Комісії було здійснено інформаційне 
повідомлення. 

Прийняття акта сприяло регулюванню та контролю 
за діяльністю професійних учасників фондового ринку, 
які здійснюють діяльність з управління активами ІСІ, за-
безпеченню відповідності нормативно-правових актів 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку вимогам Закону України «Про інститути спільного ін-
вестування».

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного 
акта та ступеня досягнення визначених цілей

Регуляторний акт має високий ступінь досягнення ви-
значених цілей, він не потребує змін чи доповнень, нор-
ми Положення приведено у відповідність до вимог стат-
ті 5 Цивільного кодексу України

Регуляторний акт сприяв:
удосконаленню та приведенню у відповідність до за-

конодавства нормативно-правової бази Комісії;
запобіганню порушенням законодавства на ринку 

цінних паперів.
Т. в. о. Голови Комісії  І. Назарчук

ІНфОрМаЦІйНІ пОВІДОМлеННя 
Та НОВиНи НКЦпфр

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, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, та на підставі п. 11 розділу І Порядку 
скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рі-
шенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-

вого ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), та відповідно до Постанови 
Господарського суду Одеської області від 16.08.2016р. 
у справі №916/4933/15, що отримано від ліквідатора 
паТ «Білгород-Дністровський комбінат хлібопро-
дуктів», зупинено обіг акцій ПАТ «Білгород-
Дністровський комбінат хлібопродуктів» (код за 
ЄДРПОУ: 00952120) – розпорядження № 219-Кф-З 
від 21 вересня 2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов'язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: «23» вересня 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, на підставі п.п.1 п.4. гл. 1 розд. ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій під-
приємств, облігацій міжнародних фінансових організа-
цій та їх обігу, затвердженого рішенням Комісії від 
27.12.13 р № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28.01.14р. за №171/24948 (зі змінами), та 
відповідно до документів, отриманих від ПрАТ «Трест 
Житлобуд - 1», код за ЄДРПОУ: 01270285, 61002, 
м.Харків, вул.Алчевських, 43, на скасування реєстрації 
випуску облігацій серії «К2» у зв’язку з погашенням, ска-
совано реєстрацію випуску облігацій праТ «Трест Жит-
лобуд - 1» серії «К2». Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій ПрАТ «Трест Житлобуд - 1» серії «К2» від 
03.07.2007р. №317/2/07, видане 20.07.2016р. Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №186-Кф-С-О від 20 ве-
ресня 2016 року.

НКЦпфр повідомляє про ліцензування 
на фондовому ринку

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

Постановою про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 21.09.2016 р. № 540-
ЦА-УП-Т, винесеної у відношенні ТОВ «Вестерн Брок» 
(код за ЄДРПОУ: 39329719) за умисні дії, що мають 
ознаки маніпулювання на фондовому ринку, анульова-
но ліцензію на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, а саме: брокерської діяльності - серії АЕ №294525 
від 21.10.2014 р.; дилерської діяльності - серії АЕ 
№294526 від 21.10.2014 року.

22.09.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦпфр обов’язкове.
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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 "СУМиХIМпрОМ"; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 05766356; 3. Місцезнаходження: 40003 м. Суми вул. Харкiвська, 
п/в 12; 4. Міжміський код, телефон та факс: 0542 674-212 0542 683-005;  
5. Електронна поштова адреса: v.grischenko@sumykhimprom.org.ua;  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: www.sumykhimprom.com.ua; 7. Вид осо-
бливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення: Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв 
ПАТ «Сумихiмпром» вiд 05.08.2016 припинено повноваження Наглядової ради 
Товариства у повному складi. Мешков В.В. перебував на посадi з 12.11.2010.

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє Меш-
ков В.В. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано

Iнформацiї щодо паспортних даних не надано.
Iнформацiї щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не надано.
Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 

05.08.2016 припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повно-
му складi. Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє 
Лапiн Є.В. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано. Лапiн Є.В. 
перебував на посадi з 12.11.2010.

Iнформацiї щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повно-
му складi. Дворник Н.О. перебувала на посадi з 12.04.2012.

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє Дво-
рник Н.О. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiї щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 припинено повноваження Наглядової ради Товариства у повно-
му складi. Крестенков С.Г. перебував на посадi з 12.11.2010.

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє Крес-
тенков С.Г. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiї щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 обрано членом Наглядової ради ПАТ «Сумихiмпром» в.о. за-
ступника директора Департаменту — начальника Управлiння корпоратив-
них прав держави Вiзiра О.С., 1987 р.н. Вiзiр О.С. є представником 
акцiонера товариства, юридичної особи — ФДМУ (код за ЄДРПОУ 
00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi ПАТ — 
99,995%). Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє 
Вiзiр О.С. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю про 
iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не надано. 
Iнформацiю, чи є зазначена особа незалежним директором, акцiонером, пред-
ставником групи акцiонерiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi (вiдсутностi) 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 обрано членом Наглядової ради ПАТ «Сумихiмпром» заступни-
ка начальника вiддiлу ФДМУ Бухаленкова С.С., 1990 р.н.

Бухаленков С.С. є представником акцiонера товариства, юридичної 
особи — ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 
частка в статутному капiталi ПАТ — 99,995%).

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє Буха-
ленков С.С. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю 
про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не нада-
но. Iнформацiю, чи є зазначена особа незалежним директором, акцiонером, 
чи представником групи акцiонерiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi 
(вiдсутностi) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 обрано членом Наглядової ради ПАТ «Сумихiмпром» заступни-
ка начальника Управлiння — начальника вiддiлу Лепявко I.М., 1963 р.н.

Лепявко I.М. є представником акцiонера товариства, юридичної осо-
би — ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка 
в статутному капiталi ПАТ — 99,995%).

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє Лепяв-
ко I.М. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю 
про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не нада-
но. Iнформацiю, чи є зазначена особа незалежним директором, акцiонером 
чи представником групи акцiонерiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi 
(вiдсутностi) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

надано.
Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 

05.08.2016 обрано членом Наглядової ради ПАТ «Сумихiмпром» Єсипен-
ко  Л.М., 1982 р.н.

Єсипенко Л.М. є представником акцiонера товариства, юридичної осо-
би — ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка 
в статутному капiталi ПАТ — 99,995%).

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє Єси-
пенко Л.М. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю 
про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не нада-
но. Iнформацiю, чи є зазначена особа незалежним директором, акцiонером 
чи представником групи акцiонерiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi 
(вiдсутностi) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 обрано членом Наглядової ради ПАТ «Сумихiмпром» заступни-
ка начальника вiддiлу ФДМУ Холоднову I.П., 1973 р.н.

Холоднова I.П. є представником акцiонера товариства, юридичної осо-
би — ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка 
в статутному капiталi ПАТ — 99,995%).

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє Холод-
нова I.П. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю 
про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не нада-
но. Iнформацiю, чи є зазначена особа незалежним директором, акцiонером 
чи представником групи акцiонерiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi 
(вiдсутностi) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 припинено повноваження Ревiзiйної комiсiї Товариства у повно-
му складi. Шклярук М.М. перебував на посадi з 11.04.2011. Iнформацiї 
щодо паспортних даних не надано. Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй 
або частки, якою володiє Шклярук М.М. у статутному капiталi 
ПАТ  «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiї щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї 
ПАТ «Сумихiмпром» Тарасової О.Г. Перебувала на посадi з 11.04.2011. 
Iнформацiї щодо паспортних даних не надано. Iнформацiю щодо розмiру 
пакету акцiй або частки, якою володiє Тарасова О.Г. у статутному капiталi 
ПАТ «Сумихiмпром», не надано. Iнформацiї щодо наявностi (вiдсутностi) 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Сумихiмпром» головного 
спецiалiста ФДМУ Чалу Г.I., 1971 р.н.

Чала Г.I. є представником акцiонера товариства, юридичної особи — 
ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в 
статутному капiталi ПАТ — 99,995%).

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє 
Чала  Г.I. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. Iнформацiю 
про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 5 рокiв, не нада-
но. Iнформацiю щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Сумихiмпром» головного 
спецiалiста ФДМУ Мережку С.О., 1974 р.н. Мережка С.О. є представником 
акцiонера товариства, юридичної особи — ФДМУ (код за ЄДРПОУ 
00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, частка в статутному капiталi ПАТ — 
99,995%). Iнформацiю про строк, на який обрано особу, не надано. 
Iнформацiю про iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх 
5  рокiв, не надано.

Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє Мереж-
ка С.О. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Iнформацiю щодо наявностi (вiдсутностi) непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не надано.

Протоколом №1 позачергових зборiв акцiонерiв ПАТ «Сумихiмпром» вiд 
05.08.2016 обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Сумихiмпром» заступни-
ка начальника вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та 
послуг Державної фiнансової iнспекцiї в Сумськiй областi Горбуленка В.М., 
1972 р.н. Горбуленко В.М. є представником акцiонера товариства, юридич-
ної особи — ФДМУ (код за ЄДРПОУ 00032945, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9, 
частка в статутному капiталi ПАТ — 99,995%). Iнформацiю про строк, на 
який обрано особу, не надано. Iнформацiю про iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх 5 рокiв, не надано. Iнформацiю щодо наявностi 
(вiдсутностi) непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
надано. Iнформацiю щодо розмiру пакету акцiй або частки, якою володiє 
Горбуленко В.М. у статутному капiталi ПАТ «Сумихiмпром», не надано.

Керуючий санацiєю     лазакович Iгор Васильович          2016.09.21



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 23 вересня 2016 р. 
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Шановні акціонери 
приВаТНОГО аКЦІОНерНОГО ТОВариСТВа 

«КиЇВТраНСеКСпеДиЦІя»!
Приватне акціонерне товариство «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – 

ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ»), місцезнаходження: Україна, 04128,  
м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, повідомляє про проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» 
(далі  – Загальні збори).

Наглядовою радою при прийнятті рішення про скликання позачергових За-
гальних зборів, відповідно до ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні това-
риства» , встановлено, що повідомлення про скликання позачергових Загаль-
них зборів здійснюватиметься не пізніше 15 днів до дати їх проведення в 
порядку, встановленому ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата проведення Загальних зборів – 10 жовтня 2016 року.
Час проведення Загальних зборів – засідання Загальних зборів почина-

ється об 11 год. 30 хв. та закінчується після оголошення Головою Загаль-
них зборів про їх закриття. 

Місце проведення Загальних зборів: Україна, м. Київ, вулиця академі-
ка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 2-й поверх, зал засідань.

Дата складання переліку акціонерів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», 
які мають право на участь у Загальних зборах – 04 жовтня 2016 року (ста-
ном на 24 год. 00 хв.).

Порядок, дата, час початку та закінчення реєстрації акціонерів ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» (далі – акціонери) для участі в Загальних зборах:

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загаль-
них зборах проводиться – 10 жовтня2016 року з 10 год. 45 хв. до 11 год. 
15 хв. (далі – час реєстрації); 

- реєстрація акціонерів (представників акціонерів) здійснюється відпо-
відно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 
складеного станом на 24 год. 00 хв. 04 жовтня 2016 року;

- місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 
Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, адміністративний корпус, 
2-й поверх (далі – місце проведення реєстрації);

- для участі у Загальних зборах (проходження реєстрації) акціонерам 
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам 
акціонерів також документ, що підтверджує повноваження представника 
акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Докумен-
том, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, 
оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином 
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження пред-
ставляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідче-
ні копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має 
повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності;

- для проходження реєстрації для участі у Загальних зборах, акціонер 
(представник акціонера) повинен протягом періоду реєстрації звернутися до 
представника реєстраційної комісії Загальних зборів, надавши представнику 
реєстраційної комісії документи, зазначені в попередньому пункті. 

перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):

1. Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів акціоне-
рів ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″.

2. Про надання згоди на вчинення значного правочину між Приватним 

акціонерним товариством ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ″ та Публічним акціо-
нерним товариством «ПроКредит Банк».

3. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-
лосування на Загальних зборах акціонерів ПрАТ ″КИЇВТРАНСЕКСПЕДИ-
ЦІЯ″, в тому числі для кумулятивного голосування.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.kte.org.ua

Порядок надання акціонерам для ознайомлення документів (інформа-
ції, матеріалів), пов’язаних із порядком денним і необхідних акціонерам для 
ухвалення рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- надавати акціонерам ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» вищезазначе-
ні документи в робочий час в робочі дні – починаючи від дати надіслання 
повідомлень про проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «КИЇВ-
ТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» до дати проведення позачергових Загальних зборів 
ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» – в приміщенні ПрАТ «КИЇВТРАНСЕК-
СПЕДИЦІЯ» за адресою: Україна, м. Київ, вулиця Академіка Туполєва, 23, 
адміністративний корпус, 2-й поверх, Бухгалтерія, а в день проведення по-
зачергових Загальних зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» – також в 
місці їх проведення (далі – місце ознайомлення з документами);

- для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати 
документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно 
мати документ, що посвідчує особу (паспорт), та документ, що підтверджує по-
вноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами 
(інформацією, матеріалами), пов’язаними з порядком денним і необхідними ак-
ціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного позачергових Загаль-
них зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», – довіреність, оформлену відпо-
відно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо 
представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без 
довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та доку-
мента про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти 
інтереси без довіреності. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер 
(представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право 
власності акціонера на акції ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» - оригінал ви-
писки про стан рахунку в цінних паперах, складеної депозитарною установою 
станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про 
надання документів для ознайомлення;

- для ознайомлення із зазначеними документами акціонер (представник 
акціонера) повинен протягом терміну, визначеного для ознайомлення із за-
значеними документами, звернутися за місцем ознайомлення із докумен-
тами до посадової особи ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», відповідальної 
за ознайомлення акціонерів з такими документами, надавши посадовій 
особі ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ» підтверджуючі документи, зазна-
чені в попередньому пункті.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам 
для ухвалення рішень з питань порядку денного позачергових Загальних 
зборів ПрАТ «КИЇВТРАНСЕКСПЕДИЦІЯ», Директора ПрАТ «КИЇВТРАНС-
ЕКСПЕДИЦІЯ» Прядка Сергій Іванович.

Довідки з питань проведення Загальних зборів надаються за 
тел. (044) 443-88-39 

Голова Наглядової ради 
праТ «КиЇВТраНСеКСпеДиЦІя» _______________ Базильчук В.л.

приВаТНе аКЦІОНерНе ТОВариСТВО
«КиЇВеНерГОреМОНТ»

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00131328, 
місцезнаходження: 04071, м. Київ, пров. Електриків, буд. 15)

Повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства, які відбудуться 28 жовтня 2016 року о 12-00 за адресою: міс-
то Київ, провулок електриків, будинок 15, в приміщенні праТ «Київ-
енергоремонт», 2-й поверх, актовий зал. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбудеться 28 жовтня 2016 року 
з 11-00 до 11-45 за місцем проведення Загальних зборів (м. Київ, пров. Елек-
триків, буд. 15, в приміщенні ПрАТ «Київенергоремонт», 1-й поверх).

Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно 
мати з собою паспорт, а представникам акціонерів — паспорт і довіреність, 
що оформлена згідно вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів ПрАТ «Київенергоремонт», які мають право на участь у 
позачергових загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 28 жов-
тня 2016 року, складається станом на 24:00 годину 24 жовтня 2016 року.

Відповідальний за складання переліку акціонерів, які мають право на 
участь у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства — ПАТ «На-
ціональний депозитарій України», місцезнаходження: м. Київ, вул. Нижній 
Вал, буд. 17/8. Режим роботи: з понеділка по четвер — з 9.00 до 18.00; 
п’ятниця — з 9.00 до 17.00; обідня перерва — з 13.00 до 14.00.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ker.in.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 
ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

- від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів — у робочі дні з 10:00 до 16:00 за 
місцезнаходженням Товариства: місто Київ, провулок Електриків, будинок 
15, в приміщенні ПрАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, к. 216.

- в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення за 
адресою: місто Київ, провулок Електриків, будинок 15, в приміщенні 
ПрАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, Актовий зал. 

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є Директор Головачов Юрій Миколайович.

Щодо ознайомлення акціонерів з матеріалами під час підготовки до по-
зачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та інших довідок звер-
татися за телефоном: (044) 253-00-27.

порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства:

1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Затвердження регламенту роботи зборів.
3. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства «Київ-

енергоремонт» шляхом викладення його в новій редакції та надання ди-
ректору Товариства повноважень для державної реєстрації нової редакції 
Статуту Приватного акціонерного товариства «Київенергоремонт».

4. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом 
викладення його в новій редакції.

приВаТНе аКЦІОНерНе ТОВариСТВО «КиЇВеНерГОреМОНТ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приВаТНе аКЦІОНерНе ТОВа-
риСТВО «IНВеСТиЦIйНа КОМпаНIя «ефеКТиВНI еНерГеТичНI 
ТеХНОлОГIЇ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33076752
3. Місцезнаходження: 03134, м.Київ, вул. Сiм'ї Соснiних, буд. 17
4. Міжміський код, телефон та факс: +380507084661
5. Електронна поштова адреса: office@iceet.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 33076752.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення:

Рішенням позачергових загальних зборів акцiонерiв Приватного 

акцiонерного товариства «IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «ЕФЕКТИВНI 
ЕНЕРГЕТИЧНI ТЕХНОЛОГIЇ» вiд 20.09.2016р.: 1) припинено 20.09.2016р. 
повноваження Голови Правління — Попель Валерiй Анатолiйович; пере-
бував на посаді з 22.04.2015р.; володіє часткою в статутному капіталі 
емітента 55,00 %; 2) обрано з 21.09.2016р. на термін три роки на посаду 
Голови Правління Хоперський Сергій Васильович; інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п’яти років: заступник Голови Правлін-
ня; володіє часткою в статутному капіталі емітента 12,00%. Посадові 
особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не ма-
ють. Згоди на розкриття паспортних даних не надали.

ІІІ. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством Голова правління Хоперський Сергій Васильо-
вич, 21.09.2016р.

приВаТНе аКЦІОНерНе ТОВариСТВО
«IНВеСТиЦIйНа КОМпаНIя «ефеКТиВНI еНерГеТичНI ТеХНОлОГIЇ»

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

пУБлІчНе аКЦІОНерНе ТОВариСТВО 
«ЗаВОД «фреГаТ»

2. Код за ЄДРПОУ
14312387
3. Місцезнаходження
55210 первомайськ Корабельна, 50
4. Міжміський код, телефон та факс
0516131293 0516143725
5. Електронна поштова адреса
kolesnichenko@fregat.mk.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації
www.fregat.mk.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

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

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято 22.09.2016 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішен-

ня Нагдядової Ради ПАТ «ЗАВОД «ФРЕГАТ» від 22.09.2016р. Протокол 
№ 41 згідно заяви Стафєєва О.П. за згодою сторін (п.1 ст. 36КЗпП).

Посадова особа Стафєєв Олександр Петрович (паспорт: серія ЕО но-
мер 582690 виданий 14.09.1998 р. Первомайським МВ УМВС України в 

Миколаївській області), яка займала посаду Голова Правління, припинила 
повноваження з 23 вересня 2016р.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00014%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки 5 місяців.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 22.09.2016 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової 

Ради від 22.09.2016р. Протокол № 41.
Посадова особа Поздняков Андрій Миколайович (паспорт: серія ВВ но-

мер 594313 виданий 21.10.1998 р. Пролетарським РВ ДМУ УМВС України 
в Донецькій області), призначений на посаду Голови Правління з 26 верес-
ня 2016 року терміном на 3 місяці.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: тимчасово.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Гене-

ральний директор ТОВ «Агрекс», радник Генерального директора Концер-
ну «Військессетменеджмент».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
ІIІ. підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-

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

2. Голова   Правління Стафєєв О.П.
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  22.09.2016
  (дата)

ЗаТВерДЖеНО
Загальними зборами учасників 
Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Євроінвест»
протокол № 106 від 25.08.2016 р.
Голова Загальних Зборів
_____________/Сєрєбрєнніков Д.В./

Текст змін 
до прОСпеКТУ еМІСІЇ ІНВеСТиЦІйНиХ СерТифІКаТІВ

ЗаКриТОГО ДиВерСифІКОВаНОГО пайОВОГО ІНВеСТиЦІйНОГО 
фОНДУ «приБУТКОВий»

ТОВариСТВа З ОБМеЖеНОЮ ВІДпОВІДалЬНІСТЮ
«КОМпаНІя З УпраВлІННя аКТиВаМи «ЄВрОІНВеСТ»

1. Викласти п. 1.5. Розділу 1 Проспекту емісії «Характеристика компанії 
з управління активами» в такій редакції:

«1.5. Відомості про посадових осіб:
Посада Прізвище, ім’я, по 

батькові
Пряме та/або опосередковане 

володіння часткою в статутному 
капіталі Компанії

(відсотки щодо кожного)
Директор Сєрєбрєннікова 

Діана Вікторівна
Пряме володіння 1,27 %

Опосередковане володіння 6,08 %
Голова ревізій-

ної комісії
Грабовий Олександр 

Анатолійович
Пряме володіння 0,00 %

Опосередковане володіння 0,19 %

Член ревізійної 
комісії

Юхневський Олексій 
Миколайович

Пряме володіння 0,00 %
Опосередковане володіння 0,00%

Член ревізійної 
комісії

Золотар Андрій 
Анатолійович

Пряме володіння 0,04 %
Опосередковане володіння 0,00 %

Головний 
бухгалтер

Марченко Оксана 
Вікторівна

Пряме володіння 0,00 %
Опосередковане володіння 0,00 %

Внутрішній 
аудитор

Грабовий Олександр 
Анатолійович

Пряме володіння 0,00 %
Опосередковане володіння 0,19 %

2. Викласти Розділ 7 Проспекту емісії «Відомості про аудиторську фір-
му» в такій редакції:

«7. Відомості про аудиторську фірму.
7.1. Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Рада Лтд».
7.2. Код за ЄДРПОУ: 20071290.
7.3. Місцезнаходження: 01103, м. Київ, Залізничне шосе, 47.
7.4. Свідоцтво про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів 

строк дії з 18/05/01 до 25/02/21.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-

водити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, 
строк дії з 19/02/13 до 25/02/21.»

Директор ТОВ «КУа «Євроінвест» Сєрєбрєннікова Д. В.
Головний бухгалтер ТОВ «КУа «Євроінвест» Марченко О. В.
Голова правління акціонерного банку «південний» Ванецьянц а. Ю.

ЗаКриТий ДиВерСифІКОВаНий пайОВий ІНВеСТиЦІйНий фОНД «приБУТКОВий»
ТОВариСТВа З ОБМеЖеНОЮ ВІДпОВІДалЬНІСТЮ «КОМпаНІя З УпраВлІННя аКТиВаМи «ЄВрОІНВеСТ»
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повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, м. Херсон, Пестеля,5
4. Міжміський код, телефон та факс /0552/ 48-03-19, 22-61-73
5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.ksoe.com.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 

про надання згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення 

1.Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО» від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладання 
Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 
значного правочину, а саме: Договору поруки, у відповідності з яким Товариство 
поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (на-
далі – Боржник) у повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кре-
дитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє 
Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 9 000 000,00 
(дев’ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної 
лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
9 000 000,00 (дев’ять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ 
станом на 21.09.2016 року 100 доларів США становить 2580,5527 грн.). Та-
ким чином, вартість договору складає 232250 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 16,43 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933шт..

2. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладання 
Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 
значного правочину, а саме: Договору поруки, у відповідності з яким Товари-
ство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (на-
далі – Боржник) у повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кре-
дитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє 
Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

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

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу 
НБУ станом на 21.09.2016 року 100 доларів США становить 2580,5527 грн.). 
Таким чином, вартість договору складає 387083 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi - 1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 27,38 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прий-
няття рiшення - 36933 шт..

3. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладання 
Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 
значного правочину, а саме: Договору поруки, у відповідності з яким Товари-
ство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (нада-
лі – Боржник) у повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кредит-
ної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє 
Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

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

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу 
НБУ станом на 21.09.2016 року 100 доларів США становить 2580,5527 грн.). 
Таким чином, вартість договору складає 387083 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 27,38 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933 шт..

4. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладання 
Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 
значного правочину, а саме: Договору поруки, у відповідності з яким Товари-
ство поручиться перед Банком за виконання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (нада-
лі – Боржник) у повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кредит-
ної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє 
Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 
(двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах 
кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США (згідно офіційного 
курсу НБУ станом на 21.09.2016 року 100 доларів США становить 
2580,5527 грн.). Таким чином, вартість договору складає 670944 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi - 1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вар-
тості послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 47,47 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
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кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933 шт..

5. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладання 
Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-БАНК» 
значного правочину, а саме: Договору поруки, у відповідності з яким Товариство 
поручиться перед Банком за виконання ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІ ОБЛЕНЕРГО» (на-
далі – Боржник) у повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кре-
дитної лінії (надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє 
Боржнику відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 
(десять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної 
лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ 
станом на 21.09.2016 року 100 доларів США становить 2580,5527 грн.). Та-
ким чином, вартість договору складає 258055 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi - 1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 18,26 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933 шт..

6. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладання 
Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-
БАНК» значного правочину, а саме: Договору застави належного Товариству 
майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, 
тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рі-
шення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – Договір 
застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забез-
печується виконання ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) 
у повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії (на-
далі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику від-
новлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 9 000 000,00 
(дев’ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної 
лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 70,75 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933шт..

7. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладання 

Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-
БАНК» значного правочину, а саме: Договору застави належного Товариству 
майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, 
тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рі-
шення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – Договір 
застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забез-
печується виконання ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у 
повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії (нада-
лі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику від-
новлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 10 000 000,00 
(десять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної 
лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 70,75 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933 шт..

8. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладан-
ня Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-
БАНК» значного правочину, а саме: Договору застави належного Товариству 
майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, 
тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного 
рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – До-
говір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою 
забезпечується виконання ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у 
повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії (на-
далі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 
відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

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

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень . Вартiсть активiв ПАТ "ЕК  "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 70,75 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933 шт..

9. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укладан-
ня Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «АЛЬФА-
БАНК» значного правочину, а саме: Договору застави належного Товариству 
майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансформаторів, 
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тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття даного рі-
шення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (надалі – Договір 
застави). У відповідності із зазначеним Договором застави заставою забез-
печується виконання ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалі – Боржник) у повно-
му обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі – 
Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 
відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

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

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. Вартiсть активiв ПАТ "ЕК "ХЕРСОН-
ОБЛЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 70,75 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933 шт..

10. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "ХЕРСО-
НОБЛЕНЕРГО" від 21.09.2016 року (протокол №24) надано згоду на укла-
дання Товариством із ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«АЛЬФА-БАНК» значного правочину, а саме: Договору застави належного 
Товариству майна, а саме: будь-яких ліній електропередач та/або трансфор-
маторів, тощо, загальною балансовою вартістю станом на дату прийняття 

даного рішення - не більше 1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень (нада-
лі – Договір застави). У відповідності із зазначеним Договором застави за-
ставою забезпечується виконання ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надалі – Борж-
ник) у повному обсязі зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії 
(надалі – Кредитний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику 
відновлювану мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії – еквівалентний сумі, що не перевищує 26 000 000,00 
(двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах 
кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії – на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
1 000 000 000,00 (один мільярд) гривень. Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «ХЕР-
СОНОБЛЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 
1413519 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є предметом 
правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 70,75 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 177785628 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -169114739 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення - 
169077806 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення - 36933 шт..

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

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

2. Найменування посади 
Голова правління  Сафронов Ігор Миколайович  22.09.2016
                      (підпис) М.П.  (ініціали та прізвище керівника)  (дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24432974
3. Місцезнаходження емітента: 50095 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564995050 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukraine.arcelormittal.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

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

2. Текст повідомлення 
Припинено повноваження Задорожного Павла Вікторовича (паспорт:

серія АМ номер 968152 виданий 07.10.2002 Дзержинським РВ Криворізь-
кого МУ УМВС України в Дніпропетровській області), як виконуючого
обов'язки фінансового директора - головного бухгалтера ПАТ "Арселор-
Міттал Кривий Ріг" з 20.09.2016 (наказ №1052/л від 20.09.2016 тимчасово
виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "АрселорМіттал Кри-
вий Ріг"). Володіє часткою в статутному капіталі товариства у розмірі
0,00002% (765 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 місяць.

Кублицького Ігоря Олександровича, заступника фінансового директора
- головного бухгалтера, призначено виконуючим обов'язки фінансового ди-
ректора - головного бухгалтера з 20.09.2016 (наказ №1053/л від 20.09.2016
тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Арселор-
Міттал Кривий Ріг"). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Акціями товариства не володіє. Строк, на який призначено осо-
бу: по 30.06.2017. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти
років: фінансовий директор, ХайдельбергЦемент Україна; заступник фінан-
сового директора, ДТЕК; фінансовий директор, ДТЕК; заступник фінансо-
вого директора - головного бухгалтера, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

3.2. Генеральний директор Кахлон Парамджіт Сінгх

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУ-
ГIЛЛЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24429015
3. Місцезнаходження: 51400, мiсто Павлоград, вулиця Степового

Фронту, будинок, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 05632 61177 05632 61177
5. Електронна поштова адреса: tug@torgugol.prat.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: torgugol.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Зайченко Юрiй Дмитрович - звільнено з посади директора з

22.09.2016 р., згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол
№ 6/16-НР від 21.09.2016 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, акціями Товариства не володіє.
Звiльнення вiдбулося за згодою сторiн, згiдно ч. 1 ст. 36 КЗпП України. Пе-
ребував на посадi з 15.07.2011 р. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Наградський Дмитро Анатолiйович - призначено на посаду директора
з 22.09.2016 р., згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол
№ 6/16-НР від 21.09.2016 р.). Призначено на строк 3(три) роки. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, ак-
цiями Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав поса-
ди: завідуючий сектору ВПМ Захiдно-Донбаської ОДПI (до 2014 р.), т.в.о.
начальника ВПМ Захiдно-Донбаської ОДПI (2014-2015), менеджер з неру-
хомості ТОВ "Грiн-Вест" (2015-21.09.2016 р.). Раніше посади в Товариствi
не обіймав. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

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 
Директор Наградський Дмитро Анатолiйович 22.09.2016
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24432974
3. Місцезнаходження емітента: 50095 м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: +380564995050 +380564998550
5. Електронна поштова адреса: amkr@arcelormittal.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://ukraine.arcelormittal.com
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

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

2. Текст повідомлення 
Припинено повноваження Задорожного Павла Вікторовича (паспорт:

серія АМ номер 968152 виданий 07.10.2002 Дзержинським РВ Криворізь-
кого МУ УМВС України в Дніпропетровській області), як виконуючого
обов'язки фінансового директора - головного бухгалтера ПАТ "Арселор-
Міттал Кривий Ріг" з 20.09.2016 (наказ №1052/л від 20.09.2016 тимчасово
виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "АрселорМіттал Кри-
вий Ріг"). Володіє часткою в статутному капіталі товариства у розмірі
0,00002% (765 акцій). Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 1 місяць.

Кублицького Ігоря Олександровича, заступника фінансового директора
- головного бухгалтера, призначено виконуючим обов'язки фінансового ди-
ректора - головного бухгалтера з 20.09.2016 (наказ №1053/л від 20.09.2016
тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора ПАТ "Арселор-
Міттал Кривий Ріг"). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочи-
ни не має. Акціями товариства не володіє. Строк, на який призначено осо-
бу: по 30.06.2017. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти
років: фінансовий директор, ХайдельбергЦемент Україна; заступник фінан-
сового директора, ДТЕК; фінансовий директор, ДТЕК; заступник фінансо-
вого директора - головного бухгалтера, ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".
Фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

3.2. Генеральний директор Кахлон Парамджіт Сінгх

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIРМА "ТОРГВУ-
ГIЛЛЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 24429015
3. Місцезнаходження: 51400, мiсто Павлоград, вулиця Степового

Фронту, будинок, 15
4. Міжміський код, телефон та факс: 05632 61177 05632 61177
5. Електронна поштова адреса: tug@torgugol.prat.in.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: torgugol.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Зайченко Юрiй Дмитрович - звільнено з посади директора з

22.09.2016 р., згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол
№ 6/16-НР від 21.09.2016 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, акціями Товариства не володіє.
Звiльнення вiдбулося за згодою сторiн, згiдно ч. 1 ст. 36 КЗпП України. Пе-
ребував на посадi з 15.07.2011 р. Посадова особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних.

Наградський Дмитро Анатолiйович - призначено на посаду директора
з 22.09.2016 р., згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол
№ 6/16-НР від 21.09.2016 р.). Призначено на строк 3(три) роки. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, ак-
цiями Товариства не володiє. Протягом останнiх п'яти рокiв обіймав поса-
ди: завідуючий сектору ВПМ Захiдно-Донбаської ОДПI (до 2014 р.), т.в.о.
начальника ВПМ Захiдно-Донбаської ОДПI (2014-2015), менеджер з неру-
хомості ТОВ "Грiн-Вест" (2015-21.09.2016 р.). Раніше посади в Товариствi
не обіймав. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

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 
Директор Наградський Дмитро Анатолiйович 22.09.2016

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНIЯ 

«СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 05471081
3. Місцезнаходження 08132, м.Вишневе, вул.Київська, буд, 8є
4. Міжміський код, телефон та факс /04598/55050
5. Електронна поштова адреса office@sevenergo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації 
http://www.sevenergo.com.ua/
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів 
II. Текст повідомлення 

1.Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАС-
ТОПОЛЬЕНЕРГО» від 16.09.2016 року надано згоду на укладання Товари-
ством із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» значного правочину, а саме: Договору поруки, 
у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (надалі — Боржник) у повному обсязі 
зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі — Кредит-
ний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану 
мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії — еквівалентний сумі, що не перевищує 9 000 000,00 
(дев’ять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у межах кредитної 
лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії — на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
9 000 000,00 (дев’ять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ 
станом на 16.09.2016 року 100 доларів США становить 2620,6713 грн.). Та-
ким чином, вартість договору складає 235 860 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi — 226 641 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 104,07 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 24 857 076 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -24 788 258 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення — 
24 785 258 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» при-
йняття рiшення — 3000 шт.

2. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "СЕВАС-
ТОПОЛЬЕНЕРГО" від 16.09.2016 року надано згоду на укладання Товари-
ством із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» значного правочину, а саме: Договору поруки, 
у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання 
ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (надалі — Боржник) у повному обсязі 
зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі — Кредит-
ний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану 
мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

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

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії — на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу 

НБУ станом на 16.09.2016 року 100 доларів США становить 2620,6713 грн.). 
Таким чином, вартість договору складає 393 101 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi — 226 641 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 173,45 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 24 857 076 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -24 788 258 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення — 
24 785 258 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" при-
йняття рiшення — 3000 шт.

3. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "СЕВАС-
ТОПОЛЬЕНЕРГО" від 16.09.2016 року надано згоду на укладання Товари-
ством із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» значного правочину, а саме: Договору поруки, 
у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання 
ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (надалі — Боржник) у повному обсязі зобов’язань 
за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі — Кредитний договір), 
згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалют-
ну кредитну лінію на наступних умовах:

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

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії — на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
15 000 000,00 (п'ятнадцять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу 
НБУ станом на 16.09.2016 року 100 доларів США становить 2620,6713 грн.). 
Таким чином, вартість договору складає 393 101 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi — 226 641 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 173,45 %.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 24 857 076 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -24 788 258 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення — 
24 785 258 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" при-
йняття рiшення — 3000 шт.

4. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "СЕВАС-
ТОПОЛЬЕНЕРГО" від 16.09.2016 року надано згоду на укладання Товари-
ством із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» значного правочину, а саме: Договору поруки, 
у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (надалі — Боржник) у повному обсязі зобов’язань 
за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі — Кредитний договір), 
згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану мультивалют-
ну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії — еквівалентний сумі, що не перевищує 
26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США, з можливістю на-
дання у межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії — на підставі Додаткових угод 
до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома тран-
шами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредитної лінії. 
Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної лінії укла-
даються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
26 000 000,00 (двадцять шість мільйонів) доларів США (згідно офіційного 
курсу НБУ станом на 16.09.2016 року 100 доларів США становить 
2620,6713 грн.). Таким чином, вартість договору складає 681 375 тис. грн. 
Вартiсть активiв ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi — 226 641 тис. грн. Спiввiдношення ринкової 

пУБлIчНе аКЦIОНерНе ТОВариСТВО
«еНерГеТичНа КОМпаНIя «СеВаСТОпОлЬеНерГО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №182, 23 вересня 2016 р. 
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вартості послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за 
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) — 300,64%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 24 857 076 шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -24 788 258 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення — 
24 785 258 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" при-
йняття рiшення — 3000 шт.

5. Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "ЕК "СЕВАС-
ТОПОЛЬЕНЕРГО" від 16.09.2016 року надано згоду на укладання Товари-
ством із ПАТ «АЛЬФА-БАНК» значного правочину, а саме: Договору поруки, 
у відповідності з яким Товариство поручиться перед Банком за виконання 
ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (надалі — Боржник) у повному обсязі 
зобов’язань за Договором про відкриття кредитної лінії (надалі — Кредит-
ний договір), згідно з умовами якого Банк відкриє Боржнику відновлювану 
мультивалютну кредитну лінію на наступних умовах:

- ліміт кредитної лінії — еквівалентний сумі, що не перевищує 
10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США, з можливістю надання у 
межах кредитної лінії коштів у гривні, доларах США та євро; 

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

- надання кредиту у межах кредитної лінії — на підставі Додаткових 
угод до Договору про відкриття кредитної лінії одноразово або декількома 
траншами у загальній сумі, яка не перевищуватиме розмір ліміту кредит-
ної лінії. Згадані додаткові угоди про надання траншів у межах кредитної 
лінії укладаються без додаткового рішення Загальних зборів акціонерів 
Товариства;

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

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину складає 
10 000 000,00 (десять мільйонів) доларів США (згідно офіційного курсу НБУ 
станом на 16.09.2016 року 100 доларів США становить 2620,6713 грн.). Та-
ким чином, вартість договору складає 262 067 тис. грн. Вартiсть активiв 
ПАТ "ЕК "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО" за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi — 226 641 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартості послуг, що є 
предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) –115,63%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 24 857 076шт., кiлькiсть голосую-
чих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах -24 788 258 шт., 
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення — 
24 785 258 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" при-
йняття рiшення — 3000 шт.

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

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

2. 2. Найменування посади 
Генеральний директор Миргородський Володимир Васильович
(підпис) М.П. (ініціали та прізвище керівника) 22.09.2016

повідомлення  
про скликання позачергових загальних зборів акціонерів

пУБлІчНОГО аКЦІОНерНОГО ТОВариСТВа 
«СУМСЬКий аВТОреМОНТНий ЗаВОД»

(ідентифікаційний код юридичної особи 05422065, місцезнаходження: 
40020, Україна, Сумська область, м. Суми, проспект Курський, 26), у відпо-
відності до ч. 1, 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»

ШАНОВНI АКЦIОНЕРИ! 
Повідомляємо, що Позачергові загальні збори акціонерів (надалі — 

Збори) ПАТ «СУМСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі — Товари-
ство) будуть проводитись 12 жовтня 2016 року о 14-00 годині за адресою: 
40020, Україна, Сумська область, м. Суми, проспект Курський, 26, при-
міщення кабінету економічного відділу (каб. №2).

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в Зборах Товариства 
буде здійснюватись 12 жовтня 2016 року з 11-00 год. до 13-40 год. за місцем 
проведення Зборів Товариства. Для реєстрації акціонерам необхідно 
пред`явити документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціоне-
рів додатково потрібно надати довіреність (або інший документ, що підтвер-
джує їх повноваження), оформлену у відповідності до вимог законодавства. 

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 
24 годину 06 жовтня 2016 року.

перелІК пиТаНЬ, ЩО ВиНОСяТЬСя На ГОлОСУВаННя,  
ЗГІДНО З пОряДКОМ ДеННиМ:

1) Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

2) Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товари-
ства.

3) Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства.
4) Припинення повноважень ліквідатора Публічного акціонерного това-

риства «Сумський авторемонтний завод».
5) Призначення ліквідатора Публічного акціонерного товариства «Сум-

ський авторемонтний завод», визначення повноважень Ліквідатора.
6) Розгляд питання про продовження ліквідації Публічного акціонерного 

товариства «Сумський авторемонтний завод» та прийняття рішення за на-
слідками розгляду питання.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформа-
ція з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до вищезазначе-
ного порядку денного: http://sarz.com.ua/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати про-
ведення Зборів акціонери Товариства можуть особисто або через пред-
ставників, повноваження яких належних чином підтверджені, ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час (а в день про-
ведення Зборів також у місці їх проведення) шляхом ознайомлення в при-
міщенні кабінету економічного відділу (каб.№2) з відповідними документа-
ми та проектом (проектами) рішень, які складені в паперовій формі. 
Відповідальна особа — інженер-економіст Бутиріна Л.В., телефон для до-
відок — (0542) 24-57-75.

ліквідатор Товариства

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 "КОМЕРЦIЙНИЙ 
БАНК "ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР"

2. Код за ЄДРПОУ 38322199
3. Місцезнаходження 04107 м. Київ вул. Лук'янiвська, 1
4. Міжміський код, телефон та факс 044 364-11-78 044 462-52-23
5. Електронна поштова адреса b_finpart@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.bank-fp.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Спостережна Рада ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» (Протокол 

засiдання вiд 21 вересня 2016 року), керуючись законодавством України та 
Статутом Товариства встановила:

1. дату складання перелiку 06 жовтня 2016 року осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв згiдно Протоколу позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ ПАРТНЕР» вiд 16 березня 2016 року 

(Протокол позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ФIНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» вiд 16.09.2016 року);

2. виплату дивiдендiв здiйснити в обсязi 38,81 грн. (тридцять вiсiм гри-
вень 81 копiйка) в розрахунку на 1 просту iменну акцiю в строк до 
31.12.2016 року;

3. наступний порядок виплати дивiдендiв:
- Дивiденди виплачувати виключно грошовими коштами згiдно з 

перелiком акцiонерiв, складеним на 06.10.2016 року;
- Дивiденди виплачувати в повному обсязi шляхом перерахування 

коштiв, що пiдлягають виплатi, на поточнi рахунки акцiонерiв з урахуван-
ням утримання всiх податкiв i зборiв передбачених чинним законодавством 
України.

Уповноважити Голову Спостережної ради ПАТ «КБ «ФIНАНСОВИЙ 
ПАРТНЕР» здiйснити всi необхiднi дiї для повiдомлення осiб, якi мають 
право на отримання дивiдендiв способом, передбаченим Статутом Това-
риства.

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 адамчук Ольга Дмитрiвна
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.09.22
(дата)

пУБлIчНе аКЦIОНерНе ТОВариСТВО “КОМерЦIйНий БаНК “фIНаНСОВий парТНер”
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!
Повідомляємо, що позачергові Загальні збори акціонерів Пу-

блічного акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» відбудуться 
31.10.2016р. о 16 год. 00 хв. в приміщенні Банку за адресою: 
Україна, м. львів, вул. Газова,17, 4-й поверх, кімната для про-
ведення засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у позачергових Загальних зборів 
акціонерів Банку буде проводитись з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв. у 
приміщенні Банку за адресою : Україна, м. Львів, вул. Газова,17,  
4-й поверх, біля кімнати для проведення засідань в день проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів Банку.

Для реєстрації акціонерам необхідно представити:
- документ, що посвідчує особу – для акціонера – фізичної особи,
- довіреність від імені акціонера і документ, що посвідчує особу – 

для представника акціонера,
- документ, що підтверджує повноваження та документ, що посвід-

чує особу – для керівника юридичної особи, що являється акціонером 
Банку.

Шановний акціонере, звертаємо Вашу увагу на те, що відповідно 
до п. 3 ст.40 ЗУ «Про акціонерні товариства» акціонер, який не зареє-
струвався, не має права брати участі у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових За-
гальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24 годину 
25.10.2016р. 

перелік питань, 
включених до проекту порядку денного, 

та проекти рішень:
1. Обрання секретаря зборів та лічильної комісії.
Проект рішення:
Обрати секретарем зборів Яремця В. І. 
Створити лічильну комісію в складі 2-х осіб: Косьоровський Ю. Е. - 

голова комісії, Лазюк С. В. - член комісії.

2. Затвердження нової редакції Статуту паТ «ОКСІ БаНК.
Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК».
Доручити Голові Правління Банку Романюку А. В. у встановлені за-

коном терміни погодити нову редакцію Статуту ПАТ «ОКСІ БАНК» в 
Національному банку України та зареєструвати його в органах дер-
жавної реєстрації.

3. Затвердження нової редакції положення про загальні збори 
акціонерів паТ «ОКСІ БаНК».

Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціоне-

рів ПАТ «ОКСІ БАНК».
4. Затвердження нової редакції положення про Спостережну 

раду паТ «ОКСІ БаНК».
Проект рішення:
Затвердити нову редакцію Положення про Спостережну раду 

ПАТ  «ОКСІ БАНК».
Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включе-

них до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою 
http://www.okcibank.com.ua.

З документами, пов’язаними з порядком денним позачергових За-
гальних зборів акціонерів Банку, акціонери можуть ознайомитись у 
робочі дні з 9.00 год. до 18.00 год. за місцезнаходженням Банку за 
адресою: Україна, м. Львів, вул. Газова,17. Відповідальна особа за по-
рядок ознайомлення акціонерів з документами - Корпоративний се-
кретар.

За інформацією звертатись за т. (032) 23-23-708
Голова Правління Романюк А. В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 21.09.2016р.
(дата) 

пОВІДОМлеННя
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

пУБлІчНОГО аКЦІОНерНОГО ТОВариСТВа «ОКСІ БаНК»
(Україна, 79019, м. Львів, вул. Газова, 17)

пОВІДОМлеННя  
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
Повне найменування емітента: пУБлІчНе аКЦІОНерНе 

ТОВариСТВО «КриВОрІЗЬКе пІДприЄМСТВО прО-
МиСлОВО — ЗалІЗНичНОГО ТраНСпОрТУ»

Код за ЄДРПОУ: 01236549; Місцезнаходження: 50086, Дніпропетров-
ська обл., м. Кривий Ріг, вул. Телевізійна, буд. 3А; Міжміський код, теле-
фон та факс: (0564) 711201; Електронна поштова адреса: kppjt@01236549.
pat.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-
ся емітентом для розкриття інформації: http://01236549.pat.ua/

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням засідання Наглядової ради ПАТ «КППЗТ» (Протокол 

від 05.09.2016р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено. Голова правління — Кравець Олександр Володимирович 

(паспорт серія АМ №679897 вид. Саксаганським РВ Криворізького МУ 
УМВС України у Дніпропетровській обл., 01.08.2002р.) з 05.09.2016р. на 
підставі поданої заяви про звільнення, за згодою сторін відповідно до п.1 
ст. 36 КЗпП України та на підставі рішення засідання Наглядової ради 
(Протокол від 05.09.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не 
володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Перебував на посаді з 01.04.2011р. по 05.09.2016р.

Призначено. В.о. Голови правління — Школа Максим Володимирович 
(паспорт серія МК №348998 вид. ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 
України в Харківській обл., 30.01.1997р.) з 06.09.2016р. замість звільнено-
го Голови правління та на підставі рішення засідання Наглядової ради 
(Протокол від 05.09.2016р.). Строк, на який призначено особу — до пере-
обрання. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обі-
ймала ця особа протягом останніх п'яти років: ФОП Березуцький К.С. — 
на посаді — Діловод.

III. підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

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

В.о. Голови правління Школа Максим Володимирович, 21.09.2016р.

повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приВаТНе аКЦІОНерНе 
ТОВариСТВО «ТрУБНий 
ЗаВОД «ТрУБОСТалЬ»

2. Код за ЄДРПОУ 13548581
3. Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Корос-

тень, вул. Шатрищанська, буд.65
4. Міжміський код, телефон та факс 04142 3-22-22, 04142 3-22-22
5. Електронна поштова адреса trubostal@emzvit.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації 

www.trubostal.net

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

ІІ. Текст повідомлення
Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину прийняте 

Наглядовою Радою ПрАТ «ТЗ «Трубосталь» 21 вересня 2016 р. i оформле-
не протоколом 21/09-1 засiдання Наглядової ради Товариства вiд 
21.09.2016 р. Предметом правочину є реалiзацiя металопрокату, а саме 
сталевих електрозварювальних холоднокатаних труб за Контрактом 
№ T-10/16 вiд 21.09.2016 року з UAB «Ajeras» (Литовська Республіка). Рин-
кова вартiсть трубної металопродукцiї, що є предметом правочину, визна-
чена вiдповiдно до законодавства складає 14430,45 тис. грн. (500000 ЄВРО 
по курсу НБУ на 21.09.16 2886,0901 грн./100 ЄВРО. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2015 р. 
складає 95384 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або по-
слуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними 
останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 15,128 вiдсоткiв. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного правочину, не передбаченi 
законодавством, статутом акцiонерного товариства не визначенi.

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

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

2. Генеральний директор Спариняк Володимир Миколайович, 
21.09.2016 р.
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Украинский рынок акций  
во главе с «Укрнафтой» ускорил рост 

в среду, индекс УБ превысил 800п
Фондовый рынок Украины в среду, третью торговую 

сессию подряд, завершил ростом: индекс «Украинской 
биржи» (УБ) повысился на 2,59% — 803,91 пункта, ин-
декс ПФТС — на 1,98%, до 237,57 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,17 млн грн, в том чис-
ле акциями — 9,07 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 195,47 млн грн, в том 
числе акциями — 0,41 млн грн.

Локомотивом роста индекса УБ выступили акции «Укр-
нафты», курс которых по итогам дня взлетел на 10,47%.

В авангарде также были акции «Мотор Сичи» (+1,35%) 
и «Центрэнерго» (+0,81%).

На ПФТС лучшая динамика зафиксирована по акциям 
«Укрнафты» (+22,22%), «ДТЭК Днипроэнерго» (+14,63%) 
и «Мотор Сичи» (+2,89%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду упал на 2,01% — до 509,63 пункта при объеме 
торгов 7,5 млн злотых (51 млн грн).

В «индексной корзине» больше всех подешевели бу-
маги «Милкиленда» (-4,63%), «Астарты» (-2,83%) и агро-
холдинга ИМК (-1,96%).

Выросли в цене только акции «Агротона» (+0,58%).

Нацкомфинуслуг исключила 
из госреестров 35 финкомпаний, 

6 ломбардов и 27 лизинговых компаний
Нацкомфинуслуг Украины на заседании 20 сентября 

приняла решение об исключении 35 финансовых компа-
ний и шести ломбардов из Государственного реестра 
финансовых учреждений, а также 27 лизинговых компа-
ний из Реестра лиц, не являющихся финучреждениями, 
но имеющих право предоставлять отдельные финансо-
вые услуги.

Согласно сообщению на сайте регулятора, решения 
приняты в связи с систематическим невыполнением 
компаниями мер воздействия.

По данным комиссии, из Госреестра исключены фи-
нансовые компании «Экспресспей», «Омбилик Инвест-
ментс», «Альянс», «ФК Аурум Капитал», «Домашние 
кредиты», «Инвестиционно-финансовый холдинг Украи-
ны», «Укрстройинвест», «Капитал-Групп», «Ялос», «Ме-
редис Финанс», «Стандартный резерв», «ЕС», «Приват 
Финанс», «Марко Поло», «Дельта Плюс», «Эверест», 
факторинговая компания «Актив-гарант», «Трейдбизнес 
Риэлти», «Аврора-Инвест», «Инвестиционно-
строительный траст», факторинговая компания «Доми-
нанта», управитель «Строительно-инвестиционная 
группа», «Вега-Инвест», «Злагода», «Частная факто-
ринговая компания», «Академстройинвест», «Кредит 
Гарант», «Пром-Кредит», «Мегалит-Капитал», «Пари-
тет», «Столица-Капитал», «Сервискапитал», «Источник 
финансов», факторинговая компания «Бонитет», «Ка-
питал».

Лишились также права работать на рынке ломбарды 
«Фортуна», «Глория Дей», «Ломбард Аврора», «Лом-
бард» Артеменко А.И. Артеменко В.М.», «ООО Финтекс 
и Компания», «Советский».

Кроме того, Нацкомиссия исключила из реестра ли-
зинговые компании: «Маст», «Конфил», «Лизинговая 
компания Авторич», «Фирма «Дельта», «РВ-Лизинг», 
«Агротон», «Укртехпромлизинг», «БНТ-Финансы», «Би-
2-Би Лизинг», «Профессиональный Лизинг», «АТБ-
Лизинг», «Мтек», «Углесинтез Инжиниринг», «Бест Ли-
зинг Компани», «Евротранслизинг», «Европа Авто 
Групп», «Лизинг-Актив», «Научно-производственное 
объединение экологической безопасности и новых тех-
нологий», «Гранд Инвест», НАК «Укрсветолизинг», «Про-
столизинг», «Два «Я» — Универсал», «ПЛ Лизинг», 
«Скай Трейд-Ин», «Премиум-Лизинг», «Укрфинлизинг», 
«Лизинг Бизнес Солюшен».

Как сообщалось, Нацкомфинуслуг 6 сентября текуще-
го года исключила из Госреестра финучреждений за си-
стематическое невыполнение мер воздействия (в част-
ности, за регулярное непредставление отчетности и 
аудиторских заключений) 29 кредитных союзов и 12 дру-
гих кредитных учреждений.

Доллар дешевеет относительно евро 
в четверг на решениях фрС

Доллар США дешевеет относительно евро в четверг 
на фоне решения Федеральной резервной системы 
(ФРС) сохранить процентную ставку по федеральным 
кредитным средствам (federal funds rate) в целевом диа-
пазоне 0,25-0,50% годовых.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) 
заявил, что аргументы в пользу повышения ставки уси-
лились. Тем не менее, FOMC принял решение «дождать-
ся новых сигналов сохранения прогресса в движении на 
пути к основным целям» Центробанка.

WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику курса 
доллара относительно 16 основных мировых валют, сни-
зился в среду на 0,7%.

В четверг стоимость евро к доллару увеличилась до 
$1,1200 по сравнению с $1,1189 на закрытие предыду-
щей сессии, когда доллар подешевел на 0,3%.

Несмотря на сигналы о том, что Федрезерв планирует 
поднять ставку до конца текущего года, трейдеры про-
должают сомневаться в возможности такого шага, пишет 
MarketWatch.

«Большинство руководителей ФРС полагает, что одно 
повышение ставки будет уместным в этом году, — заяви-
ла председатель американского Центробанка Джанет 
Йеллен в ходе пресс-конференции по итогам заседания.

«Я не думаю, что тон или структура заявления FOMC 
по итогам заседания достаточны, чтобы мы могли быть 
уверены в повышении ставки Федрезервом в ближай-
шее время, — отмечает валютный аналитик TD 
Securities Марк МакКормик. — До конца этого года мо-
жет проявиться множество рисков, способных сбить 
ФРС с курса».

Котировки фьючерсов на уровень базовой процентной 
ставки указывают на 59%-ную вероятность е подъема 
Федрезервом до конца этого года.

Иена ослабляется относительно доллара и евро в 
четверг. Стоимость доллара США увеличилась в ходе 
торгов до 100,4 иены по сравнению с 100,32 иены нака-
нуне, пара евро/иена торгуется на уровне 112,42 иены 
против 112,25 иены.
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В среду Банк Японии принял решение отказаться от 
ориентира денежной базы в качестве одного из основ-
ных целевых показателей, перейдя к таргетированию 
доходности 10-летних гособлигаций на текущем уровне 
около нуля. Центробанк сообщил о сохранении ежегод-
ных темпов выкупа японских гособлигаций на уровне 
80 трлн иен и процентной ставки по депозитам на уровне 
минус 0,1% годовых.

Нефть дорожает в четверг  
на данных о запасах, цена Brent выросла 

до $47,3 за баррель
Цены на нефть поднимаются утром в четверг на дан-

ных о падении товарных запасов нефти в США на ми-
нувшей неделе до минимума за семь месяцев.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:04 МСК подорожали на 
$0,45 (0,96%) — до $47,28 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) к указанному времени поднялись на $0,48 
(1,06%) — до $45,82 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,1%, WTI — на 
2,9% на данных Минэнерго США, указавших на падение 
запасов нефти в стране на прошлой неделе на 6,2 млн 
баррелей — до 504,598 млн баррелей, минимума с фев-
раля. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в сред-
нем ожидали снижения запасов на 2,8 млн баррелей.

Снижение запасов нефти в США отмечено по итогам 
третьей недели подряд.

Запасы бензина в США за прошедшую неделю упали 
на 3,2 млн баррелей — до минимальных в этом году 
225,2 млн баррелей.

Производство нефти в США увеличилось на 0,2% — 
до 8,512 млн баррелей в сутки.

фрС ожидаемо сохранила ставку  
на уровне 0,25-0,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США по ито-
гам заседания 20-21 сентября оставила процентную 
ставку по федеральным кредитным средствам (federal 
funds rate) в целевом диапазоне 0,25-0,50% годовых, го-
ворится в коммюнике по результатам сентябрьского за-
седания Федерального комитета по открытым рынкам 
(FOMC).

Решение совпало с ожиданиями экономистов и участ-
ников рынка.

В заявлении FOMC отмечается, что аргументы в поль-
зу повышения ставки усилились. Тем не менее, руковод-
ство ФРС приняло решение «дождаться новых сигналов 
сохранения прогресса в движении на пути к основным 
целям» Центробанка.

«Информация, полученная после июльского заседа-
ния FOMC, указывает на продолжающееся укрепление 
рынка труда, а также усиление роста экономической ак-
тивности по сравнению со сдержанными темпами, от-
мечавшимися в первом полугодии текущего года», — го-
ворится в коммюнике. В июльском сообщении 
говорилось об умеренном росте экономической актив-
ности.

«Несмотря на то, что безработица почти не измени-
лась в последние месяцы, рост занятости был в основ-
ном устойчивым», — отмечается в документе.

Из коммюнике исчезла фраза о том, что число рабо-
чих мест и другие индикаторы рынка труда указывают на 
некоторое увеличение использования рабочей силы в 
последние месяцы.

«Потребительские расходы росли быстро, однако 
вложения бизнеса в основной капитал были слабы-
ми», — отмечают в ФРС.

«Инфляция остается ниже долгосрочного целевого 
показателя FOMC в 2%, что отражает, в частности, от-
мечавшееся ранее снижение стоимости энергоносите-
лей и цен на импортируемые товары, не связанные с 
энергетикой, — говорится в сообщении FOMC. — Ры-
ночные показатели инфляционной компенсации остают-
ся низкими, большинство показателей долгосрочных ин-
фляционных ожиданий в целом незначительно 
изменились в последние месяцы».

«Обязанностью FOMC является содействие макси-
мальному трудоустройству населения и ценовой ста-
бильности. В настоящее время комитет ожидает, что при 
постепенной корректировке характера денежно-
кредитной политики экономическая активность продол-
жит увеличиваться умеренными темпами, а показатели 
рынка труда будут укрепляться», — отмечается в ком-
мюнике.

«Как ожидается, инфляция останется низкой в бли-
жайшей перспективе, что частично обусловлено отме-
ченным ранее снижением цен на энергоносители. Ин-
фляция поднимется до 2% в среднесрочной перспективе 
вслед за прекращением действия временных эффектов 
от предыдущего снижения цен на энергоносители и им-
порт, а также дальнейшего укрепления рынка труда», — 
говорится в заявлении.

FOMC пересмотрел абзац коммюнике, касающийся 
рисков для экономики. «Краткосрочные риски для эконо-
мического прогноза выглядят примерно сбалансирован-
ными. FOMC продолжает внимательно отслеживать си-
туацию с инфляцией, а также глобальные экономические 
и финансовые события», — отмечается в заявлении. В 
июльском коммюнике говорилось об уменьшении крат-
косрочных рисков.

«С учетом вышесказанного комитет принял решение 
о сохранении целевого диапазона процентной ставки по 
федеральным кредитным средствам от 0,25% до 0,50%. 
FOMC полагает, что аргументы в пользу подъема ставки 
усилились, однако на данный момент решил дождаться 
новых сигналов сохранения прогресса в движении на 
пути к основным целям Центробанка. Курс денежно-
кредитной политики остается стимулирующим, поддер-
живая дальнейшее улучшение условий на рынке труда и 
возврат к 2%-ной инфляции», — сообщил Федрезерв.

«При определении сроков и размеров будущих кор-
ректировок целевого диапазона процентной ставки по 
федеральным кредитным средствам комитет будет оце-
нивать как уже реализованные, так и ожидаемые эконо-
мические условия в сравнении с целевыми показателя-
ми: максимальной занятостью и инфляцией на уровне 
2%. Эта оценка будет учитывать широкий спектр инфор-
мации, включая показатели условий на рынке труда, ин-
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дикаторы инфляционного давления и инфляционных 
ожиданий, а также данные об изменении финансовых и 
международных условий», — обещает ФРС.

«В свете текущего отставания инфляции от целевых 
2% комитет будет внимательно отслеживать фактиче-
ское и ожидаемое продвижение в направлении целевого 
уровня. ФРС ожидает, что характер изменений экономи-
ческой конъюнктуры даст основания лишь для посте-
пенного увеличения процентной ставки. В течение 
какого-то времени процентная ставка, вероятно, оста-
нется ниже уровня, который будет преобладать в долго-
срочной перспективе. Однако фактическая траектория 
изменения процентной ставки будет зависеть от эконо-
мического прогноза, основанного на поступающих дан-
ных», — разъясняет Федрезерв.

«Комитет сохраняет существующую политику реинве-
стирования поступлений от облигаций и ипотечных бу-
маг федеральных агентств в ипотечные бумаги феде-
ральных агентств и продление сроков близких к 
погашению казначейских ценных бумаг путем перевло-
жения на аукционе и намеревается делать это до тех 

пор, пока нормализация процентной ставки не пойдет 
полным ходом. Данная политика, сохраняющая вложе-
ния ФРС в ценные бумаги с более долгими сроками об-
ращения на существенном уровне, должна поддержать 
способствующие росту финансовые условия», — сооб-
щает ФРС.

В пользу решения о сохранении ставки высказались 
семь членов FOMC. Главы Федеральных резервных бан-
ков Канзаса, Кливленда и Бостона Эстер Джордж, Ло-
ретта Местер и Эрик Розенгрен проголосовали против 
решения, все трое выступали за повышение целевого 
диапазона ставки до 0,5-0,75% уже на сентябрьском за-
седании.

Заявление об усилении аргументов в пользу подъема 
ставки, а также тот факт, что трое представителей FOMC 
выступили за ее подъем, повысили ожидания увеличе-
ния ставки американским ЦБ в этом году.

Следующее заседание FOMC пройдет 1-2 ноября.
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