
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«30» червня 2016  м. Київ  № 678 

Про видачу ліцензій на 
провадження професій-
ної діяльності на фондо-
вому ринку - діяльності 
з торгівлі цінними папе-
рами ТОВ «ВЕЛКО ІН-
ВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 
40055139)

За підсумками розгляду заяви від 31.12.2015 вих. № 4 
та відповідних документів, поданих заявником до Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 
видачу ліцензій на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними па-
перами, відповідно до Порядку та умов видачі ліцензії 
на провадження окремих видів професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформ-
лення ліцензії, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№ 817 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції Украї-

ни 01.06.2013 за № 854/23386 (із змінами), Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комі-
сія) 

ВИРІШИЛА:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛКО ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 
40055139; місцезнаходження: 01032, м. Київ, вулиця Си-
мона Петлюри, будинок 30) ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з 
торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяль-
ності, дилерської діяльності.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 678–682 від 30.06.2016 р. 
Рішення Комісії № 684 від 30.06.2016 р. 
Рішення Комісії № 686 від 30.06.2016 р. 
Рішення Комісії № 688, 689 від 30.06.2016 р. 
Рішення Комісії № 694–699 від 30.06.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№123 (2377) 02.07.2016 р.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«30» червня 2016р.  м. Київ  №679

Щодо анулювання лі-
цензій на провадження 
професійної діяльності 
на фондовому ринку 
ТОВ «Ф’ЮЧЕРС ІН-
ВЕСТ», ідентифікацій-
ний код юридичної осо-
би 38238364

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону 
України «Про ліцензування видів господарської ді-
яльності», частини 3 статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», пункту 11 розділу 
IV Порядку зупинення дії та анулювання ліцензій на 
окремі види професійної діяльності на фондовому 
ринку (ринку цінних паперів), затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого  
Міністерством юстиції України 01.06.2013 за 
№ 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), Націо-
нальна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі 
цінними паперами, а саме, брокерської діяльності серії 
АД № 034448 від 02.07.2012, дилерської діяльності се-
рії АД № 034449 від 02.07.2012, видані на підставі рі-
шення Комісії від 02.07.2012 №543, ТОВАРИСТВУ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ф’ЮЧЕРС ІН-
ВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
38238364), відповідно до підпункту 2 пункту 1 розділу IV 
Порядку на підставі внесення відповідним державним 
органом до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб - підприємців запису про прове-
дення державної реєстрації припинення юридичної 
особи (ліцензіата)(дата запису: 02.03.2016; номер запи-
су: 10641170014012077).

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) за-
безпечити внесення відповідних змін до ліцензійного 
реєстру професійних учасників ринку цінних  
паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«30» червня 2016р.  м. Київ  № 680 

Щодо анулювання ліцензії 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «КОНКОРД 
КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ 
33226202

Відповідно до частини 3 статті 16 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», статті 16 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(із змінами) (далі – Порядок), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензію на провадження професійної 

діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме діяльності з управління цінними 
паперами серії АЕ №263021 від 10.04.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 10.04.2013 №218 ТОВ « КОН-
КОРД КАПІТАЛ» (01601, м. Київ, вулиця Мечникова, бу-
динок 2; код за ЄДРПОУ 33226202), відповідно до під-
пункту 1 пункту 1 розділу IV Порядку на підставі заяви 
про анулювання ліцензії.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«30» червня 2016р. м. Київ  №681

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондовому 
ринку ТОВ  «ПЕРФОРМЕР 
НЬЮ», ідентифікаційний код 
юридичної особи 38653353

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
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ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), Національна комісія з цін-
них паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме, брокерської діяльності серії АЕ 
№ 286776 від 23.12.2013, дилерської діяльності серії АЕ 
№ 286777 від 23.12.2013, видані на підставі рішення Ко-
місії від 17.12.2013 №2899, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРФОРМЕР НЬЮ» 
(83049, Донецька обл., м. Донецьк, вулиця Воїнська, бу-
динок 37, ідентифікаційний код юридичної особи 
38653353), відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу IV 
Порядку на підставі заяви про анулювання ліцензій.

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
«30» червня 2016р.  м. Київ  №682

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК», 
ідентифікаційний код юри-
дичної особи 19364259

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та підпункту 3 пункту 1, пунктів 8, 11 розділу IV Порядку 
зупинення дії та анулювання ліцензій на окремі види 
професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цін-
них паперів), затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 14.05.2013 
№816, зареєстрованого Міністерством юстиції України 

01.06.2013 за № 862/23394 (далі – Порядок) (зі змінами), 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 
(далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-

яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АГ 
№580074 від 30.12.2011; дилерської діяльності серії АГ 
№580075 від 30.12.2011, видані на підставі рішення Ко-
місії від 09.12.2011 №1121; діяльності з управління цін-
ними паперами серії АЕ №263193 від 16.08.2013 видану 
на підставі рішення Комісії від 13.08.2013 №1481; депо-
зитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності де-
позитарної установи серії АЕ №263320 від 17.09.2013; 
діяльності із зберігання активів інститутів спільного ін-
вестування серії АЕ №263321 від 17.09.2013, видані на 
підставі рішення Комісії від 17.09.2013 №1864 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КОМЕРЦІЙНИЙ 
БАНК «ХРЕЩАТИК» (місцезнаходження: 01001, м. Київ, 
вулиця Хрещатик, будинок 8-А, ідентифікаційний код 
юридичної особи 19364259), на підставі підпункту 3 пунк-
ту 1 розділу ІV Порядку та згідно з рішенням Правління 
Національного банку України від 02.06.2016 №46-рш 
«Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК».

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

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

4. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко), депар-
таменту регулювання депозитарної та клірингової діяль-
ності (І. Курочкіна) забезпечити внесення відповідних 
змін до ліцензійного реєстру професійних учасників рин-
ку цінних паперів.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я 
від «30» червня 2016  м. Київ  № 684

Щодо анулювання ліцензій 
на провадження професій-
ної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «ФІНАНС 
БАНК»

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 7 Закону Укра-
їни «Про ліцензування видів господарської діяльності», 
статті 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий 
ринок», пункту 9 частини 1 статті 7 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 11 розділу IV Порядку зупинення дії та анулю-
вання ліцензій на окремі види професійної діяльності на 
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фондовому ринку (ринку цінних паперів), затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 14.05.2013 №816, зареєстрованого Мі-
ністерством юстиції України 01.06.2013 за № 862/23394 
(далі – Порядок) (зі змінами), 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Анулювати ліцензії на провадження професійної ді-
яльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цін-
ними паперами, а саме: брокерської діяльності серії АЕ 
№ 263053 від 25.04.2013, дилерської діяльності серії АЕ 
№ 263054 від 25.04.2013, видані на підставі рішення Ко-
місії від 29.11.2012 №1093; депозитарної діяльності де-
позитарної установи серії АЕ № 263466 від 01.10.2013, 
видану на підставі рішення Комісії від 01.10.2013 № 2101; 
діяльності із зберігання активів інститутів спільного ін-
вестування серії АЕ № 286601 від 10.10.2013, видану на 
підставі рішення Комісії від 10.10.2013 № 2340 ПУБЛІЧ-
НОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ФІНАНС БАНК» 
(02002, м. Київ, вулиця Панельна, будинок 5; код за 
ЄДРПОУ 19193869), на підставі підпункту 3 пункту 1 роз-
ділу IV Порядку та згідно з постановою Правління Націо-
нального банку України від 31.05.2016 № 39-рш «Про 
надання згоди на ліквідацію та відкликання банківської 
ліцензії ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ФІНАНС БАНК».

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

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному виданні Комісії.

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.06.2016  м. Київ №686

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
випущених компаніями з 
управління активами пайо-
вих інвестиційних фондів, 
крім операції пов`язаних з 
викупом та спадкуванням 
даних цінних паперів 

У зв`язку із закінченням строку дії ліцензій на здійснен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ність з управління активами інституційних інвесторів (ді-

яльність з управління активами) у компаній з управління 
активами, відповідно до пункту 30 статті 8 Закону Украї-
ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 30.06.2016 внесення змін до системи 

депозитарного обліку цінних паперів, випущених компа-
ніями з управління активами пайових інвестиційних 
фондів (перелік додається), крім операції пов`язаних з 
викупом та спадкуванням даних цінних паперів, на тер-
мін до виконання зобов’язань, визначених у пункті 5 
цього рішення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Укра-
їни» (код за ЄДРПОУ - 30370711) та депозитарним уста-
новам, що здійснюють облік прав власності на цінні па-
пери емітентів у депозитарній системі України, 
здійснювати облікові операції щодо внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ком-
паній з управління активами (перелік додається), крім 
операцій, пов`язаних з викупом та спадкуванням цих 
цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037) та Професійній асо-
ціації реєстраторів і депозитаріїв (код за ЄДРПОУ 
24382704) довести до відома членів відповідних асоціа-
цій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати компанії з управління активами при-
йняти рішення про ліквідацію пайових інвестиційних 
фондів (перелік додається) протягом 70 днів з дня 
прийняття цього рішення та повідомити про це Комі-
сію.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішен-
ня, повідомити Комісію про його виконання. 

7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення компаніям з управління ак-
тивами (перелік додається) та ПАТ «Національний депо-
зитарій України». 

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Ін-
вестиційного Бізнесу та Професійну асоціацію реєстра-
торів і депозитаріїв.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«30» червня 2016 року №686

Перелік пайових інвестиційних фондів та компаній з 
управління активами, яким з 30.06.2016 зупинено 

внесення змін до системи депозитарного обліку цінних 
паперів, крім операцій, пов`язаних з викупом та спадку-

ванням даних цінних паперів
№ КУА ІСІ
1 ТОВ «КОМПАНІЯ 

З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ЕФ 
АЙ ЕМ КАПІТАЛ» 
(код ЄДРПОУ - 
32425827)

Пайовий венчурний інвестицій-
ний фонд недиверсифікованого 
виду закритого типу «Компас 
Інвест» (код ЄДРІСІ - 2331736)

2 Пайовий венчурний інвестицій-
ний фонд недиверсифікованого 
виду закритого типу «ІНВЕСТ-
МЕНТ ЮНІОН» (код ЄДРІСІ - 
233334)

3 ТОВ «І.С.ІНВЕСТ» 
(код ЄДРПОУ - 
33630923)

Пайовий закритий недиверсифі-
кований венчурний інвестиційний 
фонд «І.С. КАПІТАЛ» (код 
ЄДРІСІ - 233363)

4 ТОВ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ВЛА-
ДІНВЕСТГРУП» 
(код ЄДРПОУ - 
35228620)

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВА-
НИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕР-
ШИЙ КРИМСЬКИЙ» (код ЄДРІСІ - 
233939)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.06.2016  м. Київ  № 688

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Інфузія»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПрАТ «Інфузія» порушень, які були підставою для 
винесення рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 09.12.2014 № 1682 «Щодо усу-
нення порушень та зупинення внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів» (лист Центрально-
го територіального департаменту Комісії від 25.05.2016 
№ 05/02/1750 (вхід. № 1009-ту від 26.05.2016),

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Виключити ПрАТ «Інфузія (ідентифікаційний код 

юридичної особи 31287944) з Переліку товариств, яким 
зупинено 09.12. 2014 внесення змін до системи депози-
тарного обліку щодо цінних паперів на строк до усунення 
порушення, затвердженого рішенням Національної комі-

сії з цінних паперів та фондового ринку від 09.12.2014 
№ 1682, як таке, що усунуло порушення.

2. Відновити з 01.07.2016 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку щодо цінних паперів, емітова-
них ПрАТ «Інфузія» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 31287944) (попередня назва ЗАТ «Інфузія»). 

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПрАТ «Інфузія» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 31287944), у депозитарній системі України, дане 
рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), Україн-
ській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний 
код юридичної особи 23152037), довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення, ПрАТ «Інфузія» 
(ідентифікаційний код юридичної особи 31287944), Цен-
тральному територіальному департаменту Комісії та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Про-
фесійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривати-
вів (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704). 

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
30.06.2016  м. Київ  № 689

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
емітованих ПАТ «Ольгів-
ське»

Відповідно до Закону України «Про державне регулю-
вання ринку цінних паперів в Україні», у зв’язку з усунен-
ням ПАТ «Ольгівське» порушень, які були підставою для 
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винесення рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 01.09.2015 № 1370 «Щодо усу-
нення порушень та зупинення внесення змін до системи 
депозитарного обліку цінних паперів, емітованих 
ВАТ  «Ольгівське», та відповідно до листа Південно-
Українського територіального управління Комісії від 
19.05.2016 № 02/22/219 (вхід. № 993-ту від 23.05.2016), 
та листів ПАТ «Ольгівське» від 15.04.2016 № 15/01 (вхід. 
№ 3511-з від 22.04.2016), від 19.05.2016 № 33 (вхід. 
№  4778-з від 26.05.2016),

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Виключити ПАТ «Ольгівське» (ідентифікаційний код 

юридичної особи 00856089) з Переліку товариств, яким з 
01.09.2015 року зупинено внесення змін до системи де-
позитарного обліку щодо цінних паперів на строк до усу-
нення порушення, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
01.09.2015 № 1370, як таке, що усунуло порушення.

2. Відновити з 01.07.2016 року внесення змін до систе-
ми депозитарного обліку щодо цінних паперів, емітова-
них ПАТ «Ольгівське» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 00856089) (попередня назва ВАТ «Ольгівське»).

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
невідкладно довести до відома депозитарних установ, 
що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емі-
товані ПАТ «Ольгівське» (ідентифікаційний код юридич-
ної особи 00856089), у депозитарній системі України, 
дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та 
деривативів (ідентифікаційний код юридичної особи 
24382704), Асоціації «Українські фондові торговці» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 33338204), Україн-
ській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний 
код юридичної особи 23152037), довести до відома чле-
нів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення 
Комісії.

5. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити відправлення копії цього рішення, ПАТ «Ольгів-
ське» (ідентифікаційний код юридичної особи 00856089), 
Південно-Українському територіальному управлінню Ко-
місії та ПАТ «Національний депозитарій України» (іден-
тифікаційний код юридичної особи 30370711).

6. Департаменту контрольно-правової роботи повідо-
мити про прийняте рішення Асоціацію «Українські фон-
дові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 
33338204), Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу 
(ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Про-
фесійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривати-
вів (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704). 

7. ПАТ «Національний депозитарій України» (іденти-
фікаційний код юридичної особи 30370711), у триденний 
термін з моменту отримання ним копії цього рішення по-
відомити Комісію про його виконання.

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

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

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

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.06.2016  м. Київ  №694 

Про включення ПАТ  «РИТМ» 
до списку емітентів, що ма-
ють ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 
Закону України «Про державне регулювання ринку цін-
них паперів в Україні», пункту 7 Положення про вста-
новлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів 
та включення таких емітентів до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку (далі  - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареє-
строваним в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 
за № 861/27306,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Включити ПАТ «РИТМ» (код за ЄДРПОУ 05507152) 
до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - 
Список).

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого 
дня з дати прийняття цього рішення забезпечити від-
правлення у встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «РИТМ» (код за ЄДРПОУ 05507152), фондовим бір-
жам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прий-
няття цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І.Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

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

Р І Ш Е Н Н Я
30.06.2016  м. Київ  № 695

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПАТ «РИТМ»

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктивності 
емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке за-
тверджене рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі - Комісія) від 10.07.2015 
№ 980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про вклю-
чення ПАТ «РИТМ» до списку емітентів, що мають озна-
ки фіктивності від 30.06.2016 №694

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 05.07.2016 обіг цінних паперів 
ПАТ  «РИТМ» (код за ЄДРПОУ 05507152) крім операцій, 
пов’язаних із викупом цінних паперів, спадкуванням та 
правонаступництвом, правочинами, які вчиняються на 
виконання рішення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого 
дня з дати прийняття цього рішення забезпечити від-
правлення у встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «РИТМ» (код за ЄДРПОУ 05507152), фондовим бір-
жам та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І.Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.06.2016  м. Київ  №696 

Про включення ПАТ «Запо-
різький завод надпотужних 
трансформаторів» до спис-
ку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 

паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі  - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за № 861/27306,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Включити ПАТ «Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв» (код за ЄДРПОУ 13604509) до списку 
емітентів, що мають ознаки фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого 
дня з дати прийняття цього рішення забезпечити від-
правлення у встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв» 
(код за ЄДРПОУ 13604509), фондовим біржам та 
ПАТ «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прий-
няття цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І.Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.06.2016  м. Київ  № 697

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПАТ «Запорiзький 
завод надпотужних транс-
форматорiв»

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктивності 
емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке за-
тверджене рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку (далі - Комісія) від 10.07.2015 
№  980, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
17.07.2015 за № 861/27306, рішення Комісії про вклю-
чення ПАТ «Запорiзький завод надпотужних 
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трансформаторiв» до списку емітентів, що мають ознаки 
фіктивності від 30.06.2016 №696

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 05.07.2016 обіг цінних паперів 
ПАТ  «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв» 
(код за ЄДРПОУ 13604509) крім операцій, пов’язаних із 
викупом цінних паперів, спадкуванням та правонаступ-
ництвом, правочинами, які вчиняються на виконання рі-
шення суду, яке набрало законної сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого 
дня з дати прийняття цього рішення забезпечити від-
правлення у встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «Запорiзький завод надпотужних трансформаторiв» 
(код за ЄДРПОУ 13604509), фондовим біржам та 
ПАТ  «Національний депозитарій України» (код за 
ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І.Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.06.2016  м. Київ  № 698

Про включення ПАТ «ГРА-
НIТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» 
до списку емітентів, що ма-
ють ознаки фіктивності

Відповідно до пункту 3711 частини другої статті 7 За-
кону України «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», пункту 7 Положення про встановлен-
ня ознак фіктивності емітентів цінних паперів та вклю-
чення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності, яке затверджене рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі  - Комісія) від 10.07.2015 № 980, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 за 
№ 861/27306,

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Включити ПАТ «ГРАНIТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» 
(код за ЄДРПОУ 33638482) до списку емітентів, що ма-
ють ознаки фіктивності (далі - Список).

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого 
дня з дати прийняття цього рішення забезпечити від-
правлення у встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «ГРАНIТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 
33638482), фондовим біржам та ПАТ «Національний де-
позитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи Комісії 
(О. Мисюра) забезпечити внесення відповідної інформа-
ції до Списку, який оприлюднюється на офіційному веб-
сайті Комісії, на четвертий робочий день з дати прий-
няття цього рішення.

5. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І.Назарчука.

7. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я
30.06.2016  м. Київ  № 699

Про зупинення обігу цінних 
паперів ПАТ «ГРАНIТНА ІН-
ДУСТРІЯ УКРАЇНИ»

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
пункту 9 Положення про встановлення ознак фіктивності 
емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, яке за-
тверджене рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку (далі - Комісія) від 10.07.2015 №  980, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.07.2015 
за № 861/27306, рішення Комісії про включення 
ПАТ  «ГРАНIТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» до списку емітен-
тів, що мають ознаки фіктивності від 30.06.2016 №698.

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 05.06.2016 обіг цінних паперів 
ПАТ  «ГРАНIТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 
33638482) крім операцій, пов’язаних із викупом цінних 
паперів, спадкуванням та правонаступництвом, право-
чинами, які вчиняються на виконання рішення суду, яке 
набрало законної сили.

2. Департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів (А. Папаіка) протягом одного робочого 
дня з дати прийняття цього рішення забезпечити від-
правлення у встановленому порядку копії цього рішення 
ПАТ «ГРАНIТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» (код за ЄДРПОУ 
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33638482), фондовим біржам та ПАТ «Національний де-
позитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства протягом одного робочого дня з дати прийняття 
цього рішення забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
протягом 5 робочих днів з дати прийняття цього рішення 

забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
Члена Комісії І.Назарчука.

6. Це рішення набирає чинності з дати його прий-
няття.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 01 липня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо покращення умов ведення бізнесу, спрощення доступу до інформації» 
(реєстраційний № 4805 від 14.06.2016) 

прийнято рішення

Щодо врегулювання питання обліку інвестиційних сертифікатів емітента 
ТОВ «КУА «Премєр Ессет Менеджмент»

прийнято рішення

Щодо припинення ТОВ «Фондова компанія «Парангон» провадження професій-
ної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

прийнято рішення

Щодо погодження проекту розпорядження Нацкомфінпослуг «Про внесення змін 
до Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій 
установі»

прийнято рішення
без зауважень

Про затвердження Змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

прийнято рішення

Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2016 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку на 2016 рік

прийнято рішення

Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку-діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «АДАМАНТ 
СЕК'ЮРІТІЗ», код за ЄДРПОУ 39493409 (брокерська діяльність, дилерська 
діяльність)

прийнято рішення

Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку 
– діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управ-
ління активами) ТОВ «КУА «АНТАРА»

прийнято рішення

Про внесення змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2016 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2016 рік

прийнято рішення

Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного 
товариства Акціонерного комерційного банку «Аркада» 

прийнято рішення

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР повідомляє про дематеріалізацію
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Комісії, 

начальника Західного територіального управління Націо-
нальної Комісії з цінних паперів та фондового ринку, на 
підставі рішення Комісії від 10 листопада 2015 р. №1843, 
згідно з пунктом 5 розділу I Порядку заміни свідоцтва (сві-
доцтв) про реєстрацію випуску (випусків) емісійних цінних 
паперів у зв’язку зі зміною найменування емітента та/або 
забезпеченням існування іменних цінних паперів у бездо-
кументарній формі, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квіт-
ня 2013 року №736, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 22 травня 2013 року за № 802/23334, відповідно 

до документів, наданих Відкритим акціонерним товари-
ством по виробництву покрівельних ізоляційних та майо-
лікових виробів «ЛьвівПокізол» (код за ЄДРПОУ - 
00292735) на заміну свідоцтва про реєстрацію випуску 
акцій у зв’язку із забезпеченням існування іменних цінних 
паперів у бездокументарній формі щодо:

- ВАТ по виробництву покрівельних ізоляційних та 
майолікових виробів «ЛьвівПокізол» (79020, Львів-
ська область, м. Львів, вулиця Підголоско, будинок 2; код 
за ЄДРПОУ - 00292735), статутний капітал зареєстрова-
ний на загальну суму 3 808 350,00 грн, номінальною вар-
тістю 2 грн 34 коп.; у кількості – 1 627 500 штук простих 
іменних акцій, форма існування – бездокументарна. Сві-
доцтво про реєстрацію випуску акцій № 254/13/1/99, дата 
реєстрації випуску – 22 листопада 1999 року, дата видачі 
свідоцтва – 29 червня 2016 року.
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс», код за ЄДРПОУ: 
31278400, 18002, м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 7, 
оф. № 6, на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
L у зв’язку з достроковим погашенням облігацій, скасова-
но реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс» серії L. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс» серії L від 20.06.2014 
року №86/2/2014, видане 14.07.2014 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 138-КФ-С-О від 29 червня 
2016  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс», код за ЄДРПОУ: 
31278400, 18002, м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 7, 
оф. № 6, на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
М у зв’язку з достроковим погашенням облігацій, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс» серії М. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс» серії М від 20.06.2014 
року №87/2/2014, видане 30.07.2014 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 139-КФ-С-О від 29 червня 
2016  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, п. 4 глави 1 розділу ІV 
Положення про порядок здійснення емісії облігацій 
підприємств, облігацій міжнародних фінансових орга-
нізацій та їх обігу, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

27 грудня 2013 року №2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від ТОВ  «Архітектурно-Будівельний Центр 
«Ренесанс», код за ЄДРПОУ: 31278400, 18002, м. Чер-
каси, вул. Сержанта Жужоми, 7, оф. № 6, на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії О у зв’язку з до-
строковим погашенням облігацій, скасовано реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ  «Архітектурно-Будівельний 
Центр «Ренесанс» серії О. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ТОВ  «Архітектурно-Будівельний 
Центр «Ренесанс» серії О від 20.06.2014 року 
№89/2/2014, видане 20.11.2014 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 140-КФ-С-О від 29 червня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 № 1843, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за №171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс», код за ЄДРПОУ: 
31278400, 18002, м. Черкаси, вул. Сержанта Жужоми, 7, 
оф. № 6 на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
Р у зв’язку з достроковим погашенням облігацій, скасо-
вано реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс» серії Р. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ТОВ «Архітектурно-
Будівельний Центр «Ренесанс» серії Р від 20.06.2014 
року №90/2/2014, видане 27.11.2014 року Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 141-КФ-С-О від 29 червня 
2016  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 2 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно 
до документів, наданих ПрАТ «Центр корпоративних 
рішень» (01013,м. Київ, вул. Промислова, буд. 4, код 
за ЄДРПОУ: 32552970) на зупинення обігу акцій у 
зв’язку з перетворенням в ТОВ, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Центр корпоративних рішень» (код за ЄДРПОУ 
32552970) – розпорядження № 158-КФ-З від 30 черв-
ня 2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
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межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«02» липня 2016 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015р. №1843, підпункту а) пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 
року за №822/23354 (зі змінами), та відповідно до доку-
ментів, наданих Публічним акціонерним товариством 
«ФІНАНС БАНК», 02002, м. Київ, вул. Панельна, 5, код 
за ЄДРПОУ: 19193869, на зупинення обігу акцій у зв’язку 
з ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг 
простих іменних акцій Публічного акціонерного товари-
ства «ФІНАНС БАНК» – розпорядження № 156-КФ-З 
від 29 червня 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:

«01» липня 2016 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 30.06.2016 року, п. 16 глави 2 розд. ІІІ По-
рядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій ак-
ціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійсню-
ється приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
09 квітня 2013 року № 520, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 21 травня 2013 року за 
№795/23327, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Укрполіграфпостач» корпоративне під-
приємство ДАК «Укрвидавполіграфія» (03680, м. Київ, 
провулок Радищева, 4, код за ЄДРПОУ: 02471324) для 
реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) 
акцій, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ  «Львівполіграфпостач» корпоративне під-
приємство ДАК «Укрвидавполіграфія», код за 
ЄДРПОУ: 02471330. Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку акцій ПрАТ «Львівполіграфпостач» корпоративне 
підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» від 04.11.2010 
року №53/13/1/10, видане Львівським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  143-КФ-С-А від 30 червня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 30.06.2016 року, п. 16 глави 2 розд. ІІІ Поряд-
ку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій акціо-

нерних товариств, які створюються шляхом злиття, по-
ділу, виділу чи перетворення або до яких здійснюється 
приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
09  квітня 2013 року № 520, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 21 травня 2013 року за №795/23327, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ  «Укрполіграфпостач» корпоративне підприєм-
ство ДАК «Укрвидавполіграфія» (03680, м. Київ, прову-
лок Радищева, 4 код за ЄДРПОУ: 02471324) для реє-
страції звіту про результати розміщення (обміну) акцій, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Харківська 
друкарня №2» корпоративне підприємство 
ДАК  «Укр видавполіграфія», код за ЄДРПОУ: 
02470164. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Харківська друкарня №2» корпоративне підпри-
ємство ДАК «Укрвидавполіграфія» від 18.12.2001 року 
№176/20/1/01, видане 28.04.2012 року Східним терито-
ріальним управлінням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня №  146-КФ-С-А від 30 червня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії від 30.06.2016 року, п. 16 глави 2 розд. ІІІ По-
рядку здійснення емісії та реєстрації випуску акцій ак-
ціонерних товариств, які створюються шляхом злиття, 
поділу, виділу чи перетворення або до яких здійсню-
ється приєднання, затвердженого рішенням Комісії від 
09  квітня 2013 року № 520, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 21 травня 2013 року за 
№795/23327, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «Укрполіграфпостач» корпоративне під-
приємство ДАК «Укрвидавполіграфія» (03680, м. Київ, 
провулок Радищева, 4 код за ЄДРПОУ: 02471324) для 
реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) 
акцій, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ  «Гали-
цька книга» корпоративне підприємство ДАК «Укр-
видавполіграфія», код за ЄДРПОУ: 20820142. Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Галицька 
книга» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавпо-
ліграфія» від 08.11.2010 року №58/13/1/10, видане 
Львівським територіальним управлінням Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 147-КФ-С-А від 30 червня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 17.06.2016 року №1001046073, про державну 
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реєстрацію припинення ЗАТ «Одеська мехколона №10» 
(код за ЄДРПОУ - 00132500, 65031, м.Одеса, Суворов-
ський район, вул.Проценко, буд.52) 13.10.2009 року в ре-
зультаті реорганізації, що отримано від ТОВ «Одеська 
мехколона №10» (код за ЄДРПОУ – 00132500) листом 
від 02.06.2016 року №02/2 (за вх. №5306-з від 13.06.2016), 
скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Одеська мех-
колона №10» (код за ЄДРПОУ – 00132500). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Одеська мехколона 
№10» (код за ЄДРПОУ – 00132500) від 24.09.1998 року 
№233/15/1/98, видане Одеським територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 139-КФ-С-А від 
30 червня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповід-
но до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань у формі витягу від 17.06.2016 року 
№1001045793 про державну реєстрацію припинення 
ВАТ «Комсомолець» (код за ЄДРПОУ: 00413133, 
68400, Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, 
вул. Комсомольська, 30) 12.01.2011 в результаті реор-
ганізації, що отримано від ТОВ «Комсомолець» (код за 
ЄДРПОУ: 00413133) листом від 03.06.2016 №145, ска-
совано реєстрацію випуску акцій ВАТ «Комсомолець» 
(код за ЄДРПОУ: 00413133). Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій ВАТ «Комсомолець» (код за ЄДРПОУ: 
00413133) від 17.04.2000 року №26/15/1/00, видане 
Одеським Територіальним управлінням Державної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но  – розпорядження №144-КФ-С-А від 30 червня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповід-
но до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань у формі Витягу від 17.06.2016 року 
№1001047639 про державну реєстрацію припинення 
ВАТ «Одеська автобаза «Дунайводбуд» (код за 
ЄДРПОУ: 01034805, 65013, м. Одеса, Суворовський 
район, Миколаївська дорога, буд. 219) 29.12.2010 в ре-
зультаті реорганізації в ТДВ, що отримано від 

ТОВ  «Одеська автобаза «Дунайводбуд» (код за 
ЄДРПОУ: 01034805) листом від 01.06.2016 №3 
(вх.№  5315-з від 13.06.2016 року), скасовано реєстра-
цію випуску акцій ВАТ «Одеська автобаза «Дунай-
водбуд» (код за ЄДРПОУ: 01034805). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ВАТ «Одеська автобаза «Ду-
найводбуд» (код за ЄДРПОУ: 01034805) від 09.09.1998 
року №208/15/1/98, видане Одеським територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№145-КФ-С-А від 30 червня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі Витягу від 07.06.2016 року 
№1001001340 про державну реєстрацію припинення 
ЗАТ «Чорноморсантехмонтаж» (код за ЄДРПОУ: 
01415884, 65029, Одеська область, м. Одеса, вул. Меч-
никова, 4) 09.09.2010 в результаті реорганізації, що 
отримано від ТДВ «Чорноморсантехмонтаж» (код за 
ЄДРПОУ: 01415884) листом від 08.06.2016 №03/14, ска-
совано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Чорноморсан-
техмонтаж» (код за ЄДРПОУ: 01415884). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Чорноморсантехмон-
таж» (код за ЄДРПОУ: 01415884) від 18.12.1998 року 
№456/15/1/98, видане Одеським Територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження №142-КФ-С-А від 
30 червня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, т.в.о. директора департаменту корпоративного 
управління та корпоративних фінансів, що діє на під-
ставі рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на під-
ставі п. 9 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 
(зі змінами), відповідно до інформації органів дер-
жавної статистики вилучення з Єдиного державного 
реєстру підприємств і організацій по Запорізькій об-
ласті у зв’язку з ліквідацією ПАТ «Запорізький арма-
турний завод» (код за ЄДРПОУ: 14309190) за рішен-
ням Господарського суду, що отримано від Східного 
територіального управління Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку листом від 
15.06.2016 №10/1/04/1576, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ПАТ «Запорізький арматурний завод» 
(код за ЄДРПОУ: 14309190). Свідоцтво про реєстра-



№123, 2 липня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

13

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

цію випуску акцій ПАТ «Запорізький арматурний за-
вод» (код за ЄДРПОУ: 14309190) від 20.12.2010 року 
№197/08/1/10, видане 13.02.2012 року Запорізьким 
Територіальним управлінням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження № 148-КФ- С-А від 01 липня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 16.06.2016 року №1001044036 про державну 
реєстрацію припинення ПАТ «Агрофармсинтез» (код за 
ЄДРПОУ: 36799199, 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 
13/2Б) 23.02.2016 на підставі судового рішення, яке не 
пов’язано з банкрутством юридичної особи, що отрима-
но від Ліквідатора ТОВ «Інтер Реклама» листом від 
09.06.2016 №02/06-16, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій ПАТ «Агрофармсинтез» (код за ЄДРПОУ: 36799199). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Агрофарм-
синтез» (код за ЄДРПОУ: 36799199) від 05.11.2009 року 
№71/10/1/09, видане 13.01.2010 року Територіальним 
управлінням Державної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку в місті Києві та Київській області, анульова-
но – розпорядження №141-КФ-С-А від 30 червня 
2016  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о.  директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків ак-
цій, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповід-
но до відомостей з Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань у формі Витягу від 16.06.2016 року 
№1001041388 про державну реєстрацію припинення 
ВАТ «Борщівське автотранспортне підприємство 
16138» (код за ЄДРПОУ: 03118831, 48702, Тернопіль-
ська область, Борщівський район, м. Борщів,  
вул. Я. Кондри, 6) 03.08.2010 в результаті реорганіза-
ції, що отримано від ТОВ «Борщівське автотранспорт-
не підприємство 16138» (код за ЄДРПОУ: 03118831) 
листом від 16.06.2016 №125, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Борщівське автотранспортне 
підприємство 16138» (код за ЄДРПОУ: 03118831). 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ВАТ  «Борщів-
ське автотранспортне підприємство 16138» (код за 
ЄДРПОУ: 03118831) від 06.05.1999 року №58/19/1/99, 

видане Тернопільським Територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження №149-КФ-С-А від 
01 липня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843, та на підставі п. 9 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у формі 
Витягу від 16.06.2016 року №1001044861, про державну 
реєстрацію припинення ВАТ «Зонт» (код за ЄДРПОУ - 
00310249, 65104, м. Одеса, проспект маршала Жуко-
ва, 103) 07.02.2011 року в результаті реорганізації, що 
отримано від ТДВ «Зонт» (код за ЄДРПОУ – 00310249) 
листом від 07.06.2016 року №28 (за вх. №5313-з від 
13.06.2016), скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ  «Зонт» (код за ЄДРПОУ – 00310249). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Зонт» (код за 
ЄДРПОУ  – 00310249) від 03.02.2003 року №05/15/1/03, 
видане Одеським територіальним управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульо-
вано – розпорядження №140-КФ-С-А від 30 червня 
2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу V Положення про порядок розміщен-
ня, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного ін-
вестування, затвердженого рішенням Комісії від 
30.07.2013 №1338, зареєстрованого в Міністерстві юсти-
ції України 28.08.2013 за №1475/24007, рішення Комісії 
№685 від 30.06.2016, звіту про досягнення мінімального 
обсягу активів Закритого недиверсифікованого пайового 
інвестиційного фонду «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБ-
ЛІГАЦІЙНИЙ» (код ЄДРІСІ - 23200343) та додаткових до-
кументів, наданих ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА» (код 
ЄДРПОУ - 34486135), визнано Закритий недиверсифі-
кований пайовий інвестиційний фонд «ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ» ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ 
УКРАЇНА» таким, що відповідає вимогам щодо мінімаль-
ного обсягу активів пайового фонду – розпорядження 
№ 0298-СІ від 01 липня 2016 року.

01.07.2016 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 акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 

СТРАХОВИЙ СОЮЗ» 
про можливість реалізації їх переважного права 

на придбання акцій додаткової емісії.
Загальна кількість розміщуваних товариством акцій: 180 000 (сто 

вісімдесят) штук простих іменних акцій.
Ціна розміщення: акції розміщуються за ціною 62,84 грн. (шістдесят дві 

гривні 84 копійки) за одну акцію, що дорівнює їх ринковій вартості.
Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких ак-

ціонер має переважне право: Акціонерам – власникам простих іменних ак-
цій товариства надається переважне право на придбання акцій, що розміщу-
ються додатково, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Переважне право акціонера – власника простих іменних акцій придба-
вати розміщувані Приватним акціонерним товариством «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СТРАХОВИЙ СОЮЗ» прості іменні акції реалізують особи, що є акціонера-
ми Товариства на дату прийняття рішення про збільшення статутного капі-
талу шляхом приватного розміщення додаткових акцій (на 24.06.2016р.).

Переважне право акціонера на придбання акцій, що пропонуються до 
розміщення, реалізується у кількості, пропорційній частці належних йому 
простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату проведен-
ня загальних зборів акціонерів на яких прийнято рішення про збільшення 
статутного капіталу шляхом приватного розміщення – на 24.06.2016р. У 
разі, якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер складає не ціле чис-
ло, то така кількість округлюється в бік зменшення.

Строк і порядок реалізації переважного права: Акціонери, які мають 
намір реалізувати своє переважне право, подають акціонерному товари-
ству з 04 серпня 2016р. по 25 серпня 2016р. з 10.00 до 18.00 включно, у 
довільній формі письмові заяви про придбання акцій. Заяви, які будуть по-
дані поза межами цього строку, розглядатися не будуть. Неподання акціо-
нером заяви про придбання акцій та не здійснення оплати акцій у сумі, яка 
дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються у встановлений строк – 
вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права 
на придбання акцій.

Заява має містити такі відомості:
1) для фізичної особи:
– П.І.Б. 
– реквізити документа, що посвідчує особу (назва, серія, ким і коли ви-

дано);
– місце проживання;
– адресу для поштових повідомлень (за наявності – телефон, факс);

– ідентифікаційний код;
– банківські реквізити (за наявності);
– реквізити рахунку в цінних паперах у депозитарної установи;
– кількість акцій, яку бажає придбати особа;
– дату складання заяви.
2) для юридичної особи:
– найменування;
– код ЄДРПОУ (для юридичної особи - резидента), або реєстраційний 

код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації суб’єкта 
підприємницької діяльності (для юридичної особи - нерезидента);

– місцезнаходження юридичної особи;
– адресу для поштових повідомлень (за наявності – телефон, факс);
– банківські реквізити (за наявності);
– реквізити рахунку в цінних паперах у депозитарної установи;
– кількість акцій, яку бажає придбати особа;
– дату складання заяви.
Заява має бути підписана особою, що її подає, або її уповноваженим 

представником.
Заяви подаються за адресою Товариства – 01030, м. Київ, ВУЛИЦЯ МИ-

ХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО, будинок 6.
Заяви реєструються в день їх надходження в журналі реєстрації вхідної 

кореспонденції.
Заяви приймаються товариством не пізніше дня, що передує дню по-

чатку укладення договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, перера-
ховують кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ними придбавають-
ся, з 04 серпня 2016р. по 25 серпня 2016р. включно.

Перераховані кошти приймаються товариством не пізніше дня, що пе-
редує дню початку укладення договорів з першими власниками у процесі 
приватного розміщення акцій.

Реквізити для оплати акцій:
Одержувач: Приватне акціонерне товариство «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТРА-

ХОВИЙ СОЮЗ»
• поточний рахунок у гривнях №26504056100910 в філії «Київ Сіті» в 

ПАТ КБ «Приват Банк» в м. Києві, МФО 380775, Ідентифікаційний код Това-
риства за ЄДРПОУ 33552636.

Акціонерне товариство на підставі отриманих від акціонерів письмових 
заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придба-
ваються, видає письмові зобов’язання про продаж відповідної кількості 
акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів, але не 
пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими влас-
никами, а саме – не пізніше 26 серпня 2016 р.

Голова Правління  Ануфрієв І.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ 
ПРО НАМІР ПРИДБАТИ ЗНАЧНИЙ ПАКЕТ АКЦІЙ

На виконання вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-
ства» ТОДОСОВ ОЛЕКСАНДР повідомляє про намір придбати у 
свою власність значний пакет акцій Приватного акціонерного товариства 
«НАТУРФАРМ» (код за ЄДРПОУ 24930169). Купуючи даний пакет акцій То-
досов Олександр діє без попереднього узгодження своїх дій з будь-якими 
іншими особами.

Відомості про пакет акцій, що: Тип та/або клас акцій Кількість 
акцій

планується придбати Тодосов 
Олександр:

прості іменні акції 100 (сто) штук

належить Тодосову 
Олександру:

прості іменні акції 0 (нуль) штук

належить афілійованим 
особам з Тодосовим 
Олександром:

прості іменні акції 0 (нуль) штук

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ 
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ЕНЕРГЕТИЦІ ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННІ»
(далі – Товариство)

1. Місцезнаходження емітента: 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, 
буд. 40.

2. Дата та час проведення зборів: 18.07.2016 р. о 12:00 год.
3. Місце проведення зборів: 04086, м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 40, 

кабінет № 10.
4. Час та місце реєстрації учасників: з 11:30 до 11:45 за місцем про-

ведення зборів.
5. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 

загальних зборах: 12.07.2016 р.
6. Перелік питань проекту порядку денного
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження 

регламенту роботи загальних зборів.
3. Переобрання членів органів управління Товариства.

4. Припинення повноважень вчиняти дії від імені Товариства без дові-
реності.

7. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного: http://ііt.cpaper.com.ua/

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

З матеріалами та документами з питань порядку денного акціонери мо-
жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів у робочі дні (з 
понеділка по п'ятницю), робочий час (з 9:00 до 18:00) за адресою: 04086, 
м. Київ, вул. Петропавлівська, буд. 40, кабінет № 10. Посадова особа Това-
риства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: 
директор Товариства Попович Ігор Миколайович.

Для участі у загальних зборах акціонерам мати при собі документ, що 
посвідчує особу, представникам акціонерів - документ, що посвідчує особу, 
і довіреність, оформлену у встановленому порядку.

Тел. для довідок: 096-514-94-33.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Директор   ______________  І.М. Попович

М. П.
30.06.2016 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 "КВАЗАР"
2. Код за ЄДРПОУ 14314038
3. Місцезнаходження 04136, мiсто Київ, Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 205 34 50 044 205 34 05

5. Електронна поштова адреса Pivchuk_T@kvazar.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.kvazar.com/index.
php?option=com_content&task=view&id
=180&Itemid=250

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припине-

но повноваження Монакова Сергiя Владленовича, члена Наглядової ради, 
паспорт серiя МЕ№ 971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi, 03.12.2009р., який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi 
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на 
пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 
27.04.2012р. по 30.06.2016р. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припине-
но повноваження Дмитерчука Богдана Петровича, члена Наглядової ради, 
паспорт серiя СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в 
м. Києвi 16.09.1997р., який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi 
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на 
пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 
27.04.2012р. по 30.06.2016р. 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припине-
но повноваження Золотухiна Валерiя Тихоновича, члена Наглядової ради, 
паспорт серiя СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi 02.04.1998р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi 
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на 
пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на посадi з 
27.04.2012р. по 30.06.2016р.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припине-
но повноваження Берiнгова Сергiя Борисовича, члена Наглядової ради, 
паспорт серiя СО №243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в 
м.  Києвi 19.10.1999р., який володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi 
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на 
пiдставi ч. 2 ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебував на 
посадi з 27.04.2012р. по 30.06.2016р.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року обрано 
Монакова Сергiя Владленовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя 
МЕ №971657 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
03.12.2009р., який володiє 1,07 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати 
рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення за-
гальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посаду Голови Наглядової ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано 
Дмитерчука Богдана Петровича, членом Наглядової ради, паспорт серiя 
СН №580971, виданий Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
16.09.1997р., який володiє 0,015 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати 
рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення за-
гальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посаду члена Наглядової ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано 
Золотухiна Валерiя Тихоновича, членом Наглядової ради, паспорт серiя 
СН №798584, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
02.04.1998р., який володiє 0,28 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з дати 
рiшення про обрання загальними зборами акцiонерiв до дати рiшення за-

гальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх п’яти рокiв 
обiймав посаду члена Наглядової ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 17 квiтня 2015 року обрано 
Берiнгова Сергiя Борисовича, членом Наглядової ради, паспорт серiя СО 
№243377 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 19.10.1999р., який 
володiє 11,87 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному 
складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi 
товариства». Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. 
Строк обрання триває з дати рiшення про обрання загальними зборами 
акцiонерiв до дати рiшення загальних зборiв про припинення повноважень. 
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду члена Наглядової ради.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2015 року припине-
но повноваження Омельчук Лариси Володимирiвни, члена Ревiзiйної 
комiсiї, паспорт серiя СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС Украї-
ни в м. Києвi, 04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi 
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на 
пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непо-
гашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебувала на посадi 
з 27.04.2012р. по 30.06.2016р.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припине-
но повноваження Кудли Ростислава 

Теодозiйовича, члена Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя ВМ №279461 ви-
даний Корольовським РВ ГУ УМВС України у Житомирськiй областi 
28.01.1997р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi за власним бажан-
ням, на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк 
обрання становить три роки. 

Перебував на посадi з 17.04.2015 по 30.06.2016р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2015 року обрано 

Омельчук Ларису Володимирiвну, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя 
СН №214262 виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
04.07.1996р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi

ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три 
роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду члена Ревiзiйної комiсiї.

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року обрано 
Осадчу Свiтлану Олександрiвну, членом Ревiзiйної комiсiї, паспорт серiя 
МЕ №045108 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 
08.06.2002р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi ст. 33 
Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три 
роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду бухгалтера I категорiї, 
члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Квазар».

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року обрано 
Юденко Олександра Дмитровича, членом Наглядової ради. Не має згоди на 
розкриття паспортних данних. Який володiє 0 % часткою в статутному 
капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на 
пiдставi с. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». Вiдсутня непога-
шена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання триває з 
дати рiшення про обранння загальним зборами акцiонерiв до дати рiшення 
загальних зборiв про припинення повноважень. Протягом останнiх пяти рокiв 
обiймав посаду директор департаменту «Солар АА» ПАТ «Квазар». 

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припине-
но повноваження Осадчої Свiтлани Олександрiвни , члена Ревiзiйної 
комiсiї, паспорт серiя МЕ №045108 виданий Подiльським РУ ГУ УМВС 
України у м. Києвi

08.06.2002р., яка володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi за власним бажан-
ням, на пiдставi ст. 33 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк 
обрання становить три роки. 

Перебував на посадi з 17.04.2015 по 30.06.2016р.
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 червня 2016 року припине-

но повноваження КМ Сек'юр Корп - юридична особа , члена Наглядової 
ради, реєстрацiйний код 1430472, яка володiє 66,91 % часткою в статутно-
му капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб 
здiйсненi на пiдставi ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства». 
Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Перебу-
вав на посадi з 17.04.2015р. по 30.06.2016р. 

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 Смолич Олександр Сергiйович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.06.2016
(дата)
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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)

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

СТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ»
2. Код за ЄДРПОУ: 32670627
3. Місцезнаходження: 01024, мiсто Київ, вулиця Кругло-

унiверситетська, буд. 14
4. Міжміський код, телефон та факс: 0443645747, 0443645747
5. Електронна поштова адреса: sk@sk-point.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sk-point.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013р. № 2826: зміна 
складу посадових осіб емітента. 

ІІ. Текст повідомлення
1. На пiдставi Рішення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Про-
токол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi поса-
дових осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження Голови Наглядової 
Ради Товариства Страшко Романа Васильовича. Розмiр пакета акцiй 
емiтента, якi належать Страшко Р.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Страшко Р.В. перебував на посадi 3 роки 
та 2 місяці. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не 
має. Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття пас-
портних даних.

2. На пiдставi Рішення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол 
№ 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: 29.06.2016р. припинено повноваження секретаря Наглядової Ради 
Товариства Страшко Ірини Володимирівни. Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать Страшко І.В.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосую-
чих акцiй – 0 %. Страшко І.В. перебувала на посадi 3 роки та 2 місяці. Не-
погашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Товари-
ство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних 
даних.

3. На пiдставi Рішення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол 
№ 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження члена Наглядової Ради Това-
риства – Кучер Любов Миколаївни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi нале-
жать Кучер Л.М.– 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
– 0 %. Кучер Л.М. перебувала на посадi 2 місяці. Непогашених судимостей 
за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд 
посадової особи на розкриття паспортних даних.

4. На пiдставi Рішення позачергових Загальних зборів ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол 
№ 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: припинено 29.06.2016р. повноваження Ревізора Товариства - Кулик 
Інни Володимирівни. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Кулик І.В.– 
0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Кулик І.В. 
перебувала на посадi 3 роки та 2 місяці. Непогашених судимостей за 
корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд 
посадової особи на розкриття паспортних даних.

5. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол 
№ 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Тавадзе Армаза з 
29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів ПАТ «СК 
«ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 2010 року по даний 
час Голова Ради Директорів Акціонерного товариства Страхова Компанія 
«Арді Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Тавадзе 
Армазу – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товари-
ство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних да-
них. Тавадзе Армаз є представником акціонера - Товариства з обмеженою 
відповідальністю ДЖОІНТ СЕНЧЕРІ.

6. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Про-
токол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi по-
садових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Лоладзе Гі-
оргі з 29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів 

ПАТ «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 2012 
року по даний час Директор Компанії ЮЕЙБІ Браво Капітал, з 2012 року 
по даний час Директор Компанії Равель Холдінґ Лімітед, з 2015 року по 
даний час Генеральний директор Багатофункціональної клініки «СМГ». 
Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Лоладзе Гіоргі – 0 акцiй, їх 
частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отри-
мало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Лола-
дзе Гіоргі є представником акціонера - Товариства з обмеженою відпо-
відальністю ДЖОІНТ СЕНЧЕРІ.

7. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» 
(Протокол № 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi 
посадових осiб: обрано Членом Наглядової Ради Товариства Нікола-
дзе Лашу з 29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних 
зборів ПАТ «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 
березня 2016 року по даний час – радник міністра Міністерства праці, 
охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, з 2015 року по даний 
час – Голова Неурядової організації «Асоціація з розвитку страхуван-
ня», 2013 – 2014 роки Директор ЛЕПЛ «Державна служба страхового 
нагляду Грузії», 1995-2012 роки Операційний директор Міжнародної 
страхової компанії «Імеді Л Інтернешнл». Розмiр пакета акцiй емiтента, 
якi належать Ніколадзе Лаші – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi 
голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди вiд посадової 
особи на розкриття паспортних даних. Ніколадзе Лаша є представни-
ком акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕГАСІ ІН-
ТЕРТРЕЙД.

8. На пiдставi рiшення позачергових Загальних зборiв ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол 
№ 2/2016 вiд 29.06.2016р.) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових 
осiб: обрано Ревізором Товариства Натенадзе Бесіка з 29.06.2016 року 
строком на 5 років. Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 2012 року 
по даний час Фінансовий директор Акціонерного товариства Страхова 
Компанія «Арді Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
Натенадзе Бесіку – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
– 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Товариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспорт-
них даних.

9. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол № 29 вiд 
29.06.2016р.) обрано Головою Наглядової Ради Товариства Тавадзе Ар-
маза з 29.06.2016 року строком до наступних річних Загальних зборів 
ПАТ  «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав посади: з 2010 року 
по даний час Голова Ради Директорів Акціонерного товариства Страхова 
Компанія «Арді Страхування». Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать 
Тавадзе Армазу – 0 акцiй, їх частка у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй  – 
0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. То-
вариство не отримало згоди вiд посадової особи на розкриття паспортних 
даних. Тавадзе Армаз є представником акціонера - Товариства з обмеже-
ною відповідальністю ДЖОІНТ СЕНЧЕРІ.

10. На пiдставi рiшення Наглядової Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОIНТ» (Протокол 
№  29 вiд 29.06.2016р.) обрано Секретарем Наглядової Ради Товари-
ства Ніколадзе Лашу з 29.06.2016 року строком до наступних річних 
Загальних зборів ПАТ «СК «ПОІНТ». Протягом останнiх 5 рокiв обіймав 
посади: з березня 2016 року по даний час – радник міністра Міністер-
ства праці, охорони здоров'я та соціального захисту Грузії, з 2015 року 
по даний час – Голова Неурядової організації «Асоціація з розвитку 
страхування», 2013 – 2014 роки Директор ЛЕПЛ «Державна служба 
страхового нагляду Грузії», 1995-2012 роки Операційний директор 
Міжнародної страхової компанії «Імеді Л Інтернешнл». Розмiр пакета 
акцiй емiтента, якi належать Ніколадзе Лаші – 0 акцiй, їх частка у 
загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй – 0 %. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Товариство не отримало згоди 
вiд посадової особи на розкриття паспортних даних. Ніколадзе Лаша є 
представником акціонера - Товариства з обмеженою відповідальністю 
ЛЕГАСІ ІНТЕРТРЕЙД.

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

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

 Голова Правління _____________ 
(підпис)

Д.В. Кучер 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01 липня 2016 року 
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПОIНТ»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Публічне акціонерне товариство 
"Славутський солодовий завод"

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

Б.Хмельницького,43 
4. Міжміський код, телефон та 
факс

+380384270691 +380384271571

5. Електронна поштова адреса RBeliy@soufflet.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.malthouse.km.ua

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

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

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

2. Дата підписання договору: кредитний договір від 07.07. 2011 року 
з доповненнями №1 від 20.06.2012, №2 від 20.07.2012, №3 від 
31.08.2012, №4 від 31.05.13, №5 від 24.07.13, №6 від 30.08.13 , №7 від 
01.11.13, №8 від 20.02.2014, №9 від 24.07.2014, №10 від 29.08.14, 
№11 від 24.07.15, №12 від 31.08.15 , №13 від 30.09.15, №14 від 
31.12.15 (продовження терміну кредитної лінії та зміну розмірів фінан-
сування)

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

720 778 тис. грн..)
5. Процентна ставка: ринкова

6. Строк ,на який укладено договір кредиту: з 07.07. 2011 по 
22.07.2016;

7. Умови повернення кредиту:грошовими коштами на розрахунко-
вий рахунок банку

8. Спосіб забезпечення – гарантія;
9. Інформація про кредитора: найменування – Філія «КІБ» 

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

10. Вартість чистих активів емітента, розрахованих на початок 
2016  року дорівнює 211 764тис. грн..; співвідношення суми кредиту до 
вартості активів на початок 2016 року складає 111.92%. 

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

12 Дата отримання траншу: 30.06.2016
13. Сума одержаного траншу: 148 000 тис.грн.
14. Процентна ставка: плаваюча
15. Розмір одержаного траншу до загального розміру кредитної лі-

нії: 20.53 %
Ринкова відсоткова ставка визначається на базі термінів кредитуван-

ня від одного тижня до шести місяців. Дострокове погашення траншів 
дозволяється. Загальний розмір отриманих траншів – 178 090 тис. грн., 
співвідношення суми заборгованості за кредитним договором до вартості 
активів на початок 2016 року становить = 27.65%.. Для розрахунків вико-
ристано курс НБУ 30.06.2016 р. 

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

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

2. Найменування посади Дубіна Микола Іванович
 Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 01.07.2016

(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“СЛАВУТСЬКИЙ СОЛОДОВИЙ ЗАВОД”

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

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СВIТ 
БУДIВЕЛЬНИХ МАТЕРIАЛIВ"

2. Код за ЄДРПОУ 30725687

3. Місцезнаходження 03022, м. Київ, вул. Козача, буд. 126
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 587-93-07 (044) 400-77-57
5. Електронна поштова адреса svit_bm@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.svitbm.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Дата 
вчинення дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено повноважен-
ня)

Поса-
да

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 

особи

Паспортні дані фізичної особи або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)

1 2 3 4 5 6
30.04.2016 звільнено Дирек-

тор
Огiйчук Олег Анатолiйович СК 271634

22.08.1996 Святошинським РВГУ МВС 
України в Київськiй областi

0

Зміст інформації:
30 квiтня 2016 року Загальними зборами ПрАТ «Свiт Будiвельних матерiалiв» на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням прийнято рiшення про змiну 
складу керiвних посадових осiб Товариства, а саме звiльненення 30.06.2016 року директора Товариства - Огiйчука Олега Анатолiйовича, паспортнi данi СК 271634 
вiд 22.08.1996р., виданий Святошинським РВГУ МВС України в Київськiй обл., iдентифiкацiйний код 2702508435. Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебував на посадi складає один рiк. (з 03.07.2015р.) 
30.04.2016 призначено Дирек-

тор
Пастернак Кирил Вiталiйович СО 242104

04.11.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi

0

Зміст інформації:
30 квiтня 2016 року Загальними зборами ПрАТ «Свiт Будiвельних матерiалiв» прийнято рiшення про змiну складу керiвних посадових осiб Товариства, 
а саме призначення з 01.07.2016 року директором Товариства - Пастернака Кирила Вiталiйовича, паспортнi данi СО 242104 вiд 04.11.1999р., виданий 
Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, iдентифiкацiйний код 2575311054. Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк на який обрано посадову особу - не обмежений. Протягом останнiх п'яти рокiв особа 
обiймала посаду заступника директора управлiння експлуатацiї в ТОВ "Епiцентр К".

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

конодавством. 
2. Найменування посади Пастернак Кирил Вiталiйович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2016
(дата)
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ТРАСТ-КАПІТАЛ» 

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – mag@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відомості 
про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що 
перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

ІІ. Текст повідомлення
29.06.2016 року єдиним акцiонером Публiчного акцiонерного товари-

ства «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-капiтал» (далi-Банк) прийнято 
рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок до-
даткових внескiв, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу Банку 
(Рiшення акцiонера №3/2016 вiд 29.06.2016р.).

Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонується до приватного розмiщення, 
складає 42 016 810 шт. (Сорок два мiльйони шiстнадцять тисяч вiсiмсот 
десять штук) простих iменних акцiй бездокументарної форми iснування 
номiнальною вартiстю 1,19 грн. (Одна гривня 19 копiйок), загальною 
номiнальною вартiстю 50 000 003,90 грн. (П'ятдесят мiльйонiв три гривнi 
90 копiйок).

Збiльшення розмiру статутний капiталу Банку планується на  
50 000 003,90 грн. (П'ятдесят мiльйонiв три гривнi 90 копiйок) до розмiру 
статутного капiталу 200 000 931,90 грн. (Двiстi мiльйонiв дев'ятсот трид-
цять одна гривня 90 копiйок), що буде розподiлений на 168 068 010 шт. 
(Сто шiстдесят вiсiм мiльйонiв шiстдесят вiсiм тисяч десять штук) про-
стих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,19 грн. (Одна гривня 
19 копiйок) кожна. Ринкова вартiсть акцiй Банку визначена суб’єктом 

оцiночної дiяльностi ТОВ «ЄСП Оцiнка-капiтал» та затверджена Прото-
колом Засiдання Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» вiд 
29.06.2016р. (Протокол №2015-06), вiдповiдно до якого вартiсть однiєї 
простої бездокументарної iменної акцiї ПАТ «АКБ «Траст-капiтал», ста-
новить 1,19 грн. (Одна гривня 19 копiйок), що дорiвнює її номiнальнiй 
вартостi. Рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi 
за рахунок додаткових внескiв не призводить до змiни власника значно-
го пакета акцiй Банку, збiльшення частки у статутному капiталi акцiонерiв, 
якi вже володiють пакетом у розмiрi 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй.

Спiввiдношення (у вiдсотках) суми цiнних паперiв, на яку вони 
розмiщуються, до розмiру статутного капiталу Банку на дату прийняття 
рiшення про розмiщення складає 33,33 %.

Акцiї, що плануються до розмiщення, надають їх власникам однакову 
сукупнiсть прав акцiонерiв Банку, передбаченi чинним законодавством 
України та Статутом Банку.

Оплата акцiй здiйснюється виключно грошовими коштами в нацiональнiй 
валютi України (гривня).

Метою розмiщення цiнних паперiв є виконання вимог чинного законо-
давства України щодо посилення капiталiзацiї банкiв України та подальшо-
го розвитку статутної дiяльностi Банку. Усi фiнансовi ресурси, одержанi 
внаслiдок розмiщення акцiй, будуть використанi для проведення активних 
кредитних операцiй з клiєнтами (переважно з корпоративними клiєнтами та 
малими i середнiми пiдприємствами) та операцiй з цiнними паперами. 
Фiнансовi ресурси, одержанi внаслiдок додаткового розмiщення акцiй, не 
будуть використовуватись для покриття збиткiв. 

Рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного 
розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок до-
даткових внескiв прийнято рiшенням єдиного акцiонера - фiзичною осо-
бою, що володiє 126 051 200 шт. (Сто двадцять шiсть мiльйонiв пятдесят 
одна тисяча двiстi штук) простих iменних акцiй Банку, що становить 100% 
статутного капiталу ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» (Рiшення акцiонера №3/2016 
вiд 29.06.2016 року).

Конвертацiя акцiй не передбачається. 
ІІІ. Підпис

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

2. Голова Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кравченко П.І. 

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

тю) емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПАТ «IНВЕСТБУДСЕРВIС»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

32244833

3. Місцезнаходження емітента 01010 м. Киiв вул. Суворова, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

0442807088 0442807088

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

vatinvestbud@ca.donbass.com

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

www.invest-buds.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про рiшення емiтента про 
утворення, припинення його фiлiй, 
представництв

2. Текст повідомлення
Дата прийняття рiшення про утворення фiлiї емiтента - 01.07.2016 р.
Назва уповноваженого органу, що прийняв рiшення про утворення 

фiлiї емiтента - Наглядова Рада Товариства.
Повне найменування та мiсцезнаходження фiлiї , що була створена - Фiлiя 

Публiчного акцiонерного товариства «Iнвестбудсервiс», Росiйська Федерацiя, 
109428, м. Москва, проспект Рязанський, б.10, будiвля 2, примiщення II.

Функцiї, якi буде виконувати фiлiя - здiйснення видiв господарської 
дiяльностi для вирiшення статутних задач Товариства у вiдповiдностi до 
законодавства Росiйської Федерацiї на територiї Росiйської Федерацiї , за-
конодаства України та Положення Про Фiлiю.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова Правлiння ____________ Косенко Iгор Степанович

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 
«ТРАСТ-КАПІТАЛ» 

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88, (044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – mag@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або ін-

формації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю 
відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення – Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

ІІ. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний комерцiйний банк «Траст-

капiтал» (далi за текстом - Банк) на пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних 
паперiв, складеного 01.07.2016 року станом на 24.00 години 30.06.2016 року 
та отриманого вiд центрального депозитарiю ПАТ «НДУ», що здiйснює облiк 
прав власностi на акцiї Банку у депозитарнiй системi України, повiдомляє про 
змiну власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй, 
а саме: у зв'язку зi збiльшенням розмiру статутного капiталу Банку, 
збiльшалась кiлькiсть голосучих акцiй акцiонера - фiзичної особи, яка є єди-
ним акцiонером Банку та володiє 100% статутного капiталу Банку.

Кiлькiсть голосуючих акцiй до змiни розмiру статутного капiталу, що належа-
ли фiзичнi особi - 53 250 000 шт., номiнальною вартiстю 63 367 500,00 грн., що 
становили 100 % статутного капiталу Банку. 

Кiлькiсть голосуючий акцiй пiсля змiни розмiру статутного капiталу - 
126 051 200 шт., номiнальною вартiстю 150 000 928,00 грн., що становить 
100% статутного капiталу Банку. 

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

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

2. Голова Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал»        Кравченко П.І. 



№123, 2 липня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

19

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
(відомості про зміну складу посадових осіб емітента)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГА-
ЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "СУМИГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 03352432
3. Місцезнаходження 40021, м. Суми, Лебединська, 13
4. Міжміський код, 
телефон та факс

0542-65-99-00 0542-65-99-00

5. Електронна поштова 
адреса

Iryna.Yurchenko@smgas.com.ua

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

https://sm.104.ua/ua/informacija-pro-kompaniju/
informacija-dlja-akcioneriv

7. Вид особливої 
інформації

Вид особливої інформації відповідно до вимог 
глави 1 розділу ІІІ або інформації про іпотечні 
цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу 
ІІІ цього Положення: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента.
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
припинити повноваження Голови Правління Товариства Тацького Костян-
тина Владиславовича та звільнити його з займаної посади. Пiдстава звіль-
нення з посади - п.8 ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту). Згода на 
розкриття паспортних даних не надана. Не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Тацький К.В. був обраний на посаду Голови Правлiння Това-
риства 23.12.2010 року, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 23.12.2010 
року, протокол №23/12-2010. Повноваження Голови Правління Товариства 
Тацького К.В. набули чинності з 28.12.2010 року. Тацький К.В. був переоб-
раний на посаду Голови Правлiння Товариства з 24.07.2013 року, згiдно 
рiшення Наглядової ради вiд 24.07.2013 року, протокол №24/07-2013. Пов-
новаження Голови Правління Товариства Тацького К.В. набули чинності з 
01.08.2013 року. Тацький К.В. перебував на посадi Голови Правлiння з 
28.12.2010 року по 30.06.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
припинити повноваження члена Правління - Першого заступника Голови 
Правлiння – Головного iнженера Товариства Мурчича Миколи Анатолiйовича 
та звільнити його з займаної посади. Пiдстава звільнення з посади - п.8 
ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту). Згода на розкриття паспортних 
даних не надана. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мурчич  М.А. 
був обраний на посаду члена Правління - Першого заступника Голови 
Правлiння – Головного iнженера Товариства 23.03.2016 року, згiдно рiшення 
Наглядової ради вiд 22.03.2016 року № 22/03-2016. Мурчич М.А. перебував 
на посаді члена Правління - Першого заступника Голови Правлiння – Голов-
ного iнженера Товариства з 23.03.2016 року по 30.06.2016 року. 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
припинити повноваження члена Правління - заступника Голови Правлiння 
з постачання та обліку газу Товариства Черненка Дениса Вiкторовича та 
звільнити його з займаної посади. Пiдстава звільнення з посади - п.8 ст. 36 
КЗпП України (за умовами контракту). Згода на розкриття паспортних да-
них не надана. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Черненко Д.В. 
був обраний на посаду члена Правління - заступника Голови Правлiння з 
постачання та обліку газу Товариства 26.10.2015 року, згiдно рiшення На-
глядової ради вiд 26.10.2015 року № 26/10-2015. Черненко Д.В. перебував 
на посаді члена Правління - заступника Голови Правлiння з постачання та 
обліку газу Товариства з 26.10.2015 року по 30.06.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
припинити повноваження члена Правління - заступника Голови Правління 
з фінансово-економічних питань Товариства Рибальченко Світлани Анато-
ліївни та звільнити її з займаної посади. Пiдстава звільнення з посади - п.8 
ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту). Згода на розкриття паспортних 

даних не надана. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рибаль-
ченко С.А. була обрана на посаду члена Правління - заступника Голови 
Правлiння з фінансово-економічних питань Товариства 28.10.2013 року, 
згiдно рiшення Наглядової ради вiд 28.10.2013 року, протокол №28/10-
2013. Рибальченко С.А. перебувала на посадi члена Правління - заступни-
ка Голови Правління з фінансово-економічних питань Товариства з 
28.10.2013 року по 30.06.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
припинити повноваження члена Правління - заступника Голови Правління 
з комерційної діяльності та обслуговування клієнтів Товариства Остапенка 
Олега Миколайовича та звільнити його з займаної посади. Пiдстава звіль-
нення з посади - п.8 ст. 36 КЗпП України (за умовами контракту). Згода на 
розкриття паспортних даних не надана. Не володiє часткою у статутному 
капiталi Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини не має. Остапенко О.М. був обраний на посаду члена Правління - за-
ступника Голови Правління з комерційної діяльності та обслуговування 
клієнтів Товариства 24.07.2013 року, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 
24.07.2013 року, протокол №24/07-2013. Повноваження члена Правління 
Остапенка О.М. набули чинності з 01.08.2013 року. Остапенко О.М. пере-
бував на посадi члена Правління - заступника Голови Правління з комер-
ційної діяльності та обслуговування клієнтів Товариства з 01.08.2013 року 
по 30.06.2016 року.

На посаду члена Правління -директора з капітального будівництва ніко-
го не обрано.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
припинити повноваження члена Правління - заступника Голови Правління 
з економічної безпеки Товариства Тевікова Івана Дмитровича та звільнити 
його з займаної посади. Пiдстава звільнення з посади - п.8 ст. 36 КЗпП 
України (за умовами контракту). Згода на розкриття паспортних даних не 
надана. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Тевіков І.Д. був об-
раний на посаду члена Правління - заступника Голови Правління з еконо-
мічної безпеки Товариства 22.09.2011 року, згiдно рiшення Наглядової ради 
вiд 22.09.2011 року, протокол №22/09-2011. Повноваження члена Правлін-
ня Тевікова І.Д. набули чинності з 22.09.2011 року. Тевіков І.Д. був переоб-
раний на посаду Заступника Голови Правлiння з економічної безпеки з 
24.07.2013 року, згiдно рiшення Наглядової ради вiд 24.07.2013 року, про-
токол №24/07-2013. Повноваження члена Правління Тевікова І.Д. набули 
чинності з 01.08.2013 року. Тевіков І.Д. перебував на посадi члена Правлін-
ня - заступника Голови Правління з економічної безпеки Товариства з 
22.09.2011 року по 30.06.2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
- обрати з 01.07.2016 року Голову Правління Товариства - Тацького Костян-
тина Владиславовича. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних. Не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу 
обрано з 01.07.2016 року строком на 3 (Три) роки, а саме: до 30.06.2019 
року (включно). Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом 
останніх п'яти років - Голова Правління ПАТ «Сумигаз». 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рішен-
ня - обрати з 01.07.2016 року Мурчича Миколу Анатолiйовича – директором 
технічним - членом Правління Товариства. Особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадову особу обрано з 01.07.2016 року строком на 3 (Три) роки, а 
саме: до 30.06.2019 року (включно). Перелік попередніх посад, які особа 
обіймала протягом останніх п'яти років – начальник Магдалинiвського 
управлiння по експлуатацiї газового господарства ПАТ «Днiпропетровськгаз», 
начальник Днiпродзержинського управлiння по експлуатацiї газового госпо-
дарства ПАТ «Днiпропетровськгаз», начальник управлiння експлуатацiї 
систем газопостачання Головного пiдприємства ПАТ «Сумигаз», Перший 
заступник Голови Правлiння – Головний iнженер. 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рішен-
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ня - обрати з 01.07.2016 року Черненка Дениса Вікторовича – директором 
комерційним - членом Правління Товариства. Особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних. Не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має. Посадову особу обрано з 01.07.2016 року строком на 3 (Три) роки, а 
саме: до 30.06.2019 року (включно). Перелік попередніх посад, які особа 
обіймала протягом останніх п'яти років - iнженер програмiст II категорiї Но-
вомосковського управлiння по експлуатацiї газового господарства 
ПАТ  «Днiпропетровськгаз», керiвник групи вдосконалення систем облiку 
газу та iнвестицiйної дiяльностi Управлiння контролю та органiзацiї облiку 
газу Департаменту поставок, реалiзацiї та органiзацiї облiку газу 
ПАТ  «Днiпропетровськгаз», провiдний iнженер вiддiлу контролю облiку газу 
у споживачiв на ГРС (АГРС) Управлiння контролю та органiзацiї облiку газу 
ПАТ «Днiпропетровськгаз», керiвник диспетчерської ТОВ «РГК-ТРЕЙДIНГ», 
радник голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ «Закарпатгаз», 
заступник голови правлiння з постачання та облiку газу ПАТ «Закарпатгаз», 
начальник управлiння реалiзацiї природного газу ПАТ «Сумигаз», заступник 
Голови Правління з постачання та обліку газу ПАТ «Сумигаз». 

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
обрати з 01.07.2016 року Рибальченко Світлану Анатоліївну – директором 
фінансовим - членом Правління Товариства. Особа не надала згоди на роз-
криття своїх паспортних даних. Не володiє часткою у статутному капiталi 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. Посадову особу обрано з 01.07.2016 року строком на 3 (Три) роки, а 
саме: до 30.06.2019 року (включно). Перелік попередніх посад, які особа 
обіймала протягом останніх п'яти років – економіст планово - економічного 
відділу ПАТ «Сумигаз», менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у 
сфері фінансів ПАТ «Сумигаз», заступник Голови Правління з фінансово-
економічних питань ПАТ «Сумигаз».

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «СУМИГАЗ», про-
токол вiд 30.06.2016 року № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради, 
вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме: прийнято рiшення 
обрати з 01.07.2016 року Тевікова Івана Дмитровича – директором з без-
пеки - членом Правління Товариства. Особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних. Не володiє часткою у статутному капiталi Товари-
ства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. По-
садову особу обрано з 01.07.2016 року строком на 3 (Три) роки, а саме: до 
30.06.2019 року (включно). Перелік попередніх посад, які особа обіймала 
протягом останніх п'яти років – заступник Голови Правління з економічної 
безпеки ПАТ «Сумигаз».

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 Тацький Костянтин Владиславович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2016
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО
МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"

2. Код за ЄДРПОУ: 00903185
3. Місцезнаходження: 53200, м. Нiкополь, вулиця Кооперативна,буди-

нок 3
4. Міжміський код, телефон та факс: 05662 3-74-71 3-74-71
5. Електронна поштова адреса: gld_rsnab@nikoplast.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: agrosnab.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Звiльнено з посади головного бухгалтера за власним бажанням сторiн

згiдно наказу директора № 08-K вiд 30.06.2016: Щигарєву Ольгу Валерiїв-
ну (паспорт АН 420628 виданий 03.11.2005 Жовтневим РВДМУУМВС Укра-
їни у Днiпропетровськiй областi) Перебувала на посадi з 08.04.2013. Попе-
реднi посади: зам головний бухгалтера ПрАТ Агропостач. Непогашеної су-
димостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному ка-
пiталi не володiє. На даний час головний бухгалтер не призначений.

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

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

Директор Литвин Валерiй Олексiйович

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 "ЕНЕРГЕ-
ТИЧНА КОМПАНIЯ "СЕ-
ВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"

2. Код за ЄДРПОУ 05471081
3. Місцезнаходження 08132, м.Вишневе, Київська, буд.8є
4. Міжміський код, телефон та 
факс

04598 55 0 50 04598 55 0 50

5. Електронна поштова адреса office@sevenergo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі

II. Текст повідомлення
До ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» 30.06.2016року надiйшло 

повiдомлення вiд ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» про те, що 
згiдно з Протоколом №107 Засiдання Правлiння ПАТ «Київська мiжнародна 

фондова бiржа» вiд 30.06.2016року, було ухвалено: Виключити облiгацiї 
вiдсотковi iменнi серiї В ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» з бiржового 
реєстру (другого рiвня лiстингу) у зв’язку з невiдповiднiстю вимогам пере-
бування у другому рiвнi лiстингу на пiдставi пункту 6.5 Правил ПАТ «Київ-
ська мiжнародна фондова бiржа» та залишити облiгацiї вiдсотковi iменнi 
серiї В ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» у бiржовому списку ПАТ «Київ-
ська мiжнародна фондова бiржа» у категорiї «позалiстинговi цiннi папери» 
до 30.06.2017року (включно).

- дата делiстингу: 30.06.2016року
- вид, тип, форма iснування: облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї В.
- загальна номiнальна вартiсть : сто мiльйонiв гривень.
- кiлькiсть цiнних паперiв, виключених з лiстингу: сто тисяч штук
- спiввiдношення ( у вiдсотках) кiлькостi цiнних паперiв виключених з 

лiстингу до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв – 100%
- дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних 

паперiв та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випус-
ку цiнних паперiв, виключених з лiстингу: 21 лютого 2008року, №190/2/08, 
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.

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 Миргородський Володимир Васильович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2016
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГРУПОВА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА 
«БІЛОРІЧЕНСЬКА»

(далі – Товариство)
Дата та час проведення зборів: 04.08.2016 р. о 12:00.
Місце проведення зборів: 84200, Україна, Донецька область, 

м.  Дружківка, вул. Соборна, буд. 6.
Час та місце реєстрації учасників: з 11:30 до 11:45 за місцем проведен-

ня зборів.
Перелік питань, що будуть виноситесь на голосування, згідно з 

порядком денним:
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про зміну місцезнаходження Товариства.
3. Про затвердження Статуту Товариства у новій редакції та обрання осо-

би, уповноваженої на здійснення заходів щодо його державної реєстрації.
Генеральний директор  ____________ М. Л. Камінський
ТОВ «ГЗФ «БІЛОРІЧЕНСЬКА»  м.п.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

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

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО 
"КРИВОРІЖАГЛОБУД"

2. Код за ЄДРПОУ 01238979
3. Місцезнаходження 50026 м. Кривий Ріг проспект 

Південний,1а
4. Міжміський код, телефон та факс (056)493-41-02 (056)493-41-05
5. Електронна поштова адреса N.Zolotykh@kas.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://01238979.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
01 липня 2016 року закінчується строк повноважень Члена Правління - за-

ступника Голови Правління Катрича Андрія Федотовича, який згідно рішення 
Наглядової Ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖ-
АГЛОБУД» (протокол від 16.06.2015 року) був обраний на цю посаду строком 
до 01 липня 2016 року (включно). Перебував на цій посаді з 29 червня 2011 
року по 28 червня 2012 року (включно) (протокол від 29 червня 2011 року), 
термін повноважень подовжувався рішенням Наглядової Ради Товариства 
(протокол від 27 червня 2012 року) до 01 липня 2013 року, до 01 липня 
2014  року (протокол Наглядової Ради від 01 липня 2013 року), з 01 липня 2014 

року по 01 липня 2015 року (протокол від 24.06.2014 року), до 01 липня 2016 
року (протокол від 16.06.2015 року). Освіта вища, судимостей за корисливі та 
посадові злочини не мав. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 
0,0648 %, розмір пакета акцій емітента - 6499,50 гривень. 

Рішенням Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД» (протокол від 30 червня 2016 року) подовже-
но термін повноваження Члена Правління - заступника Голови Правління 
Катрича Андрія Федотовича на термін з 01 липня 2016 року до 01 липня 
2017 року (включно) та наділено його повноваженнями Члена Правління 
-заступника Голови Правління згідно Статуту Товариства. Освіта вища, су-
димостей за корисливі та посадові злочини не мав. Володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента 0,0648 %, розмір пакета акцій емітента - 6 499,50 
гривень.

До подовження терміну повноважень на посаду Члена Правління - за-
ступника Голови Правління Катрич А.Ф. перебував на наступних посадах:

- з 30.06.2011 року по 01.07.2016 року Члена Правління - заступника 
Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВО-
РІЖАГЛОБУД»

- з 03.12.2007 року по 29.06.2011 року - Голова Наглядової Ради ЗАКРИ-
ТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРИВОРІЖАГЛОБУД».

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 Салогуб О.М.
Голова Правління (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.06.30
(дата)

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



№123, 2 липня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

25

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітен-
та (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомос-
ті 1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
ПАТ "ВІННИЦЯГАЗ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 03338649; 3. Місцезнаходжен-
ня: 21012 м.Вінниця пров.Костя Широцького ,24; 4. Міжміський код, телефон та 
факс: 0432278092 0432278092; 5. Електронна поштова адреса: office@vngas.
com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: vn.104.ua; 7. Вид особливої інформації: 
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлення На 
підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» 
від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Голови Правління Товариства, 
Кривака О.А.у зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звіль-
нено з займаної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП України.
Перебував на цiй посадi 4 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. На підставі протоколу № 30/06-2016 від 30 червня 2016 р. за-
сідання Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» припинено повноваження члена 
Правління Товариства, Шкварка П.С.у зв'язку з чим припинено дію укладеного 
з ним Контракту та звільнено з займаної посади 30 червня 2016 року на під-
ставі п.8 ст.36 КЗпП України.Перебував на цiй посадi 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Нікого не призначено на 
посаду замість звільненої особи. На підставі протоколу № 30/06-2016засідання 
Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» від 30 червня 2016 р. припинено повнова-
ження члена Правління Товариства, Яворовського В.Д.у зв'язку з чим припине-
но дію укладеного з ним Контракту та звільнено з займаної посади 30 червня 
2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП України.Перебував на цiй посадi 3 роки. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На підставі 
протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» від 30 
червня 2016 р. припинено повноваження члена Правління Товариства, Білаша 
В.М.у зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звільнено з 
займаної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП України.Пере-
бував на цiй посадi 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради 
ПАТ «Вінницягаз» від 30 червня 2016 р. припинено повноваження члена Прав-
ління Товариства, Кібітлевського С.Й.у зв'язку з чим припинено дію укладеного 
з ним Контракту та звільнено з займаної посади 30 червня 2016 року на під-
ставі п.8 ст.36 КЗпП України.Перебував на цiй посадi 2 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На підставі протоколу № 
30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» від 30 червня 2016 
р.припинено повноваження члена Правління Товариства, Григор'єва О. М. у 
зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звільнено з займа-
ної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП України.Перебував на 
цiй посадi 2 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ «Ві-
нницягаз» від 30 червня 2016 р. обрано Голову Правління Товариства, Кривака 
О.А. з 01 липня 2016 року .Перебував на цiй посадi 4 роки.З 6.07.2011 р.по 
2.07.2012 р.працював на посадi директора Жмеринського управлiння газового 
господарства ПАТ «Вiнницягаз». Переобрано Головою Правлiння ПАТ 
«Вiнницягаз» строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання На-
глядової ради ПАТ «Вінницягаз» від 30 червня 2016 р. обрано членом Правлін-
ня Товариства Яворовського В.Д., директора з капітального будівництва з 01 
липня 2016 року .Перебував на цiй посадi 4 роки.,2009-2012рр. ДП 
«Нафтогазмережi». Переобрано членом Правлiння ПАТ «Вiнницягаз» строком 
на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На 
підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ «Вінницягаз» 
від 30 червня 2016 р. обрано членом Правління Товариства Білаша В.М., ко-
мерційного директора з 01 липня 2016 року .Перебував на цiй посадi 4 
роки.,2009-2012рр. ДП «Нафтогазмережi». Переобрано членом Правлiння ПАТ 
«Вiнницягаз» строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання На-
глядової ради ПАТ «Вінницягаз» від 30 червня 2016 р. обрано членом Правлін-
ня Кібітлевського С.Й., фінансового директора з 01 липня 2016 року .Перебував 
на цiй посадi 2 роки.,з 2011 по 2014 рр. займав посаду виконуючого директора 
ТОВ « ПФАННЕР - БАР».. Переобрано членом Правлiння ПАТ «Вiнницягаз» 
строком на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ 
«Вінницягаз» від 30 червня 2016 р. обрано членом Правління Григор'єва О.М., 
директора з безпеки з 01 липня 2016 року .Перебував на цiй посадi 2 роки.,з 
2011 по 2014 рр. займав посаду виконуючого начальника управлiння боротьби 
з кiберзлочиннiстю Головного управлiння УМВС України у Луганськiй обл.. Пе-
реобрано членом Правлiння ПАТ «Вiнницягаз» строком на 3 роки. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. III. Підпис 1. Особа, зазна-
чена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомлен-
ні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади  Кривак Олександр Андрійович
Голова правління ПАТ "Вінницягаз" (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
 М.П. 2016.06.30
  (дата)

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

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
"IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 03361046; 3. Місцез-
находження: 76010 Iвано-Франкiвськ вул. Ленкавського, 20; 4. Міжміський код, 
телефон та факс: 0342501622 0342501602; 5. Електронна поштова адреса: 
pat@ifgas.com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для розкриття інформації: http: //if.104.ua; 7. Вид особливої 
інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ 

«IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» вiд 30.06.2016 Припинити повноваження Голови 
Правлiння Товариства Шульги Віталія Анатолійовича, у зв’язку з чим припинити 
дiю укладеного з ним Контракту (згiдно п. 6.3.21) та звiльнити його з займаної 
посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних вiдсутня. Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-
2016 засiдання Наглядової ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» вiд 30.06.2016 
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства- Височанського Ігора 
Івановича , у зв’язку з чим припинити дiю укладеного з ним Контракту (згiдно 
п.5.3.5) та звiльнити його з займаної посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 
ст.36 КЗпП України Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi зло-
чини не має. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ 
«IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» вiд 30.06.2016 Припинити повноваження члена 
Правлiння Товариства- Батрина Василя Івановича, у зв’язку з чим припинити 
дiю укладеного з ним Контракту (згiдно п.5.3.5) та звiльнити його з займаної 
посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi злочини не має. Згода фiзичної особи на 
розкриття паспортних даних вiдсутня. Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-
2016 засiдання Наглядової ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» вiд 30.06.2016 
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства- Капущака Ярослава 
Степановича , у зв’язку з чим припинити дiю укладеного з ним Контракту (згiдно 
п.5.3.5) та звiльнити його з займаної посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 
ст.36 КЗпП України Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi зло-
чини не має. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Припинити повноваження члена Правлiння Товариства- Пастерніцького Анато-
лія Івановича , у зв’язку з чим припинити дiю укладеного з ним Контракту (згiдно 
п.5.3.5) та звiльнити його з займаної посади 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 
ст.36 КЗпП України Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi зло-
чини не має. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ 
«IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» вiд 30.06.2016 обрано Головою правління  - Шульгу 
Віталія Анатолійовича Вважати повноваження новообраного Голови Правлiння 
Товариства такими, що набули чинностi  з 01 липня 2016 року, строком на 3 
(три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi злочини не має. Згода фiзичної особи на розкрит-
тя паспортних даних вiдсутня. Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 
засiдання Наглядової ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» вiд 30.06.2016 об-
рано члена правління Товариства- Височанського Ігоря Івановича - директором 
технічним Вважати повноваження новообраного члена Правлiння Товариства 
такими, що набули чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а 
саме до 30 червня 2019 року (включно). Посадова особа непогашеної судимостi 
за корисливi злочини не має. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних 
даних вiдсутня. Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядо-
вої ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» вiд 30.06.2016 обрано членом прав-
ління Товариства - Кедика Віктора Тарасовича - директор комерційний. Вважа-
ти повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що 
набули чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 
червня 2019 року (включно). Посадова особа непогашеної судимостi за 
корисливi злочини не має. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних да-
них вiдсутня. Вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ № 30/06-2016 засiдання Наглядової 
ради ПАТ «IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» вiд 30.06.2016 обрано членом правління 
Товариства - Пастерніцького Анатолія Івановича- директора з безпеки Вважати 
повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули 
чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 
2019 року (включно). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi зло-
чини не має. Згода фiзичної особи на розкриття паспортних даних вiдсутня.

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 Шульга Вiталiй Анатолiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.06.30
(дата)
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НКЦПФР затвердила зміни до Положення 
про провадження депозитарної діяльності

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) на засіданні, яке відбулося 30 червня 
2016 року, затвердила Зміни до Положення про провад-
ження депозитарної діяльності.

Документ розроблений у зв’язку зі змінами в 
законодавстві, зокрема, у механізмі виконання Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб своїх повноважень, 
встановлених законом, а саме права ФГВФО розпоряд-
жатися акціями неплатоспроможного банку, а також 
змінами законодавства, пов’язаними з реєстрацією юри-
дичних осіб.

Проект змін до Положення був схвалений Комісією 
28 квітня поточного року та опублікований на веб-сайті 
Комісії. До проекту під час оприлюднення надійшли зау-
важення та пропозиції ПАТ «Національний депозитарій 
України», які опрацьовані та враховані. Проект погодже-
ний Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та Дер-
жавною службою спеціального зв’язку та захисту 
інформації України без зауважень.

Найближчим часом затверджені Зміни до Положення 
про провадження депозитарної діяльності будуть 
направлені на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.

Фондовый рынок Украины завершил 
последние торги в июне ростом

Украинский рынок акций завершил торги в четверг 
рос том биржевых индексов: индикатор «Украинской бир-
жи» (УБ) повысился на 2,46% - до 674,57 пункта, индекс 
ПФТС – на 0,71%, до 222,95 пункта.

Объем торгов на УБ составил 11,1 млн грн, в том чис-
ле акциями – 10,6 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 682,5 млн грн, в том 
числе акциями – 1,95 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в «зеленой 
зоне». Тройку лидеров роста составили бумаги «Укрнаф-
ты» (+3,71%), «Центрэнерго» (+2,7%) и «Донбассэнер-
го» (+2,36%).

Кроме того, отскочили вверх котировки некоторых не-
индексных акций из числа резко подешевевших днем 
ранее на фоне прекращения их обращения на бирже: 

Харцызского трубного завода (+50%), Авдеевского кок-
сохимзавода (+43,11%) и Северного ГОКа (+18,68%).

Акции Енакиевского метзавода и Мариупольского ме-
таллургического комбината им. Ильича сохраняли отри-
цательную динамику – курс упал на 22,85% и 8,79% со-
ответственно.

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+2,15%), «Центрэнерго» (+1,14%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
четверг повысился на 0,79% - до 465,29 пункта при объе-
ме торгов 10,1 млн злотых (64,6 млн грн).

Среди индексных акций лучший рост зафиксирован 
по бумагам «Милкиленда» (+1,88%), «Агротона» (+1,79%) 
и «Астарты» (+1,78%).

Подешевели акции KSG Agro (-1,91%) и агрохолдинга 
ИМК (-0,54%).

Фондовый рынок Украины открыл 
июльские торги разнонаправленной 

динамикой биржевых индексов
Украинские биржевые индексы в начале торгов в пят-

ницу изменяются разнонаправленно: индикатор «Укра-
инской биржи» (УБ) к 11:05 кв повысился на 0,97% - до 
681,12 пункта, индекс ПФТС просел на 0,06% - до 222,81 
пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались акции 
Райффайзен Банка Аваль (+3,13%), «Укрнафты» 
(+1,44%) и «Мотор Сичи» (+0,26%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-1,04%) и «Мотор Сичи» (+0,15%).

Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гон-
чаренко в пятницу прогнозирует продолжение позитив-
ной динамики котировок акций большинства украинских 
эмитентов.

«Медведи», как не старались воспользоваться ситуа-
цией, связанной с прекращением обращения на УБ ак-
ций ряда эмитентов из-за смены типа общества, так и не 
смогли продавить индекс биржи ниже 660 пунктов. Ис-
ходя из этого, можно предположить, что рынок в ближай-
шее время продолжит восходящее движение в направ-
лении 700 пунктов по индексу УБ», - считает эксперт.

В то же время С.Гончаренко добавил, что торговая ак-
тивность в пятницу, вероятно, будет низкой в связи с 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні 

цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕР-

НЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙ-
НИЙ БАНК «ТРАСТ-КАПІТАЛ» 

2. Код за ЄДРПОУ - 26519933
3. Місцезнаходження – 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, буд. 7 
4. Міжміський код, телефон та факс – (044)206-33-88,  

(044) 206-33-51
5. Електронна поштова адреса – mag@tc-bank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації - http://www.tc-bank.com 
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій 

з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 
– Відомості про зміну складу посадових осіб

ІІ. Текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень посадової особи емiтента 

прийнято рiшенням Наглядової ради вiд 24 червня 2016 року (Прото-
кол Наглядової ради ПАТ «АКБ «Траст-капiтал» №2016-04). Посадова 
особа Корнiєнко Володимир Васильович (Посадова особа не надала 
згоди на розкриття її паспортних даних) припинила повноваження на 
посадi Член Правлiння, Начальника служби фiнансового монiторингу. 
Часткою в Статутному капiталi емiтента не володiє, не погашеної 
судимостi за корисливi та посадi злочини не має. Строк, протягом яко-
го перебувала на посадi,4 роки. На мiсце посадової особи нiкого не 
признчено.

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

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

2. Голова Правління ПАТ «АКБ «Траст-капітал» Кравченко П.І.

НОВИНИ
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НОВИНИ

предстоящими выходными и соответственно нежелани-
ем спекулянтов брать на себя возможные «выходные» 
риски.

Безработица в еврозоне снизилась в мае 
до 10,1% - минимума с июля 2011г

Безработица в 19 странах еврозоны в мае 2016 года 
снизилась с 10,2% до 10,1%, минимума с июля 2011 
года, свидетельствуют данные Статистического управ-
ления Европейского союза.

Изменение показателя в целом совпало с ожидания-
ми рынка.

Количество безработных в еврозоне в мае снизилось 
на 112 тыс. человек по сравнению с предыдущим меся-
цем.

В 28 странах Европейского союза уровень безработи-
цы в мае составил 8,6% против 8,7% в марте, то есть 
был минимальным с марта 2009 года.

Самые низкие показатели безработицы в Европе в 
мае 2016 года зафиксированы в Чехии (4%), Германии 
(4,2%) и на Мальте (4,1%).

Один из самых высоких уровней безработицы вновь 
отмечен в Испании - 19,8%. В Греции безработица рав-
нялась 24,1% по состоянию на март (последние доступ-
ные данные) и была худшей в Европе.

Европейская комиссия прогнозирует среднегодовую 
безработицу в еврозоне на уровне 10,3% в этом году и 
9,9% в 2017 году.

S&P понизило рейтинг ЕС с «AA+» до «AA» 
из-за Brexit, прогноз - «стабильный»

Международное рейтинговое агентство S&P Global 
Ratings в четверг ухудшило долгосрочный рейтинг Евро-
пейского союза в иностранной валюте с «AA+» до «AA» 
из-за итогов британского референдума.

Аналогичные рейтинговые действия были проведены 
в отношении ряда выпусков долговых обязательства Ев-
росоюза. Вместе с тем краткосрочный рейтинг подтверж-
ден на уровне «A-1+».

Прогноз рейтинга ЕС изменен с «негативного» на 
«стабильный».

«После решения британского электората покинуть ЕС 
в результате консультативного референдума 23 июня мы 
пересмотрели мнение о сплоченности внутри ЕС, кото-
рое мы теперь считаем нейтральным, а не позитивным 
рейтинговым фактором», - говорится в сообщении S&P.

Агентство обращает внимание на высокую степень 
неопределенности прогнозов и долгосрочного планиро-
вания капитала в ЕС. В частности, выход Великобрита-
нии из ЕС (Brexit) неизбежно потребует новых сложных 
переговоров при согласовании следующего семилетнего 
бюджета Евросоюза.

Акции Deutsche Bank в четверг падали до 
30-летнего минимума

Акции Deutsche Bank в четверг падали в ходе торгов до 
30-летнего минимума (12,05 евро за бумагу) после того, как 
банк второй год подряд не прошел стресс-тест Федераль-
ной резервной системы (ФРС) США и Международный ва-
лютный фонд (МВФ) назвал его самым рисковым финансо-
вым институтом в мире, сообщает The Wall Street Journal.

Стресс-тест ФРС, который определяет, смогут ли бан-
ки функционировать при самом негативном экономиче-
ском сценарии, кроме Deutsche Bank провалил только 
испанский Banco Santander.

«Среди системно значимых банков мира Deutsche 
Bank больше всего способствует увеличению системных 
рисков, за ним следуют HSBC и Credit Suisse», - говорит-
ся в отчете МВФ.

Тем не менее, заместитель гендиректора Deutsche 
Bank Trust Corp. Билл Вудли считает, что достаточность 
капитала банка никогда не подвергалась сомнению и 
они «непременно извлекут урок по результатам стресс-
теста, чтобы усовершенствовать процесс управления 
капиталом».

В пятницу акции банка подешевели на 0,3%, до 12,28 
евро за акцию. С начала года капитализация финкомпа-
нии упала на 45%, до 17,46 млрд евро.

При подготовке раздела «Новости»  
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