
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

 НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2016   № 298/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку т.в.о. Голови НКЦПФР Панчен-
ко Олександр Сергійович на підставі рішення Комісії від 
10 квітня 2015 року № 483 «Про надання повноважень», 
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме 
підпункту 1.8 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма 
«Фінанс-Консалтинг», код за ЄДРПОУ 34531685, 01034, 
м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 32-А кв. 9, свідоцтво 
про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, видане Аудиторською палатою України № 3863 від 
28 вересня 2006 року, чинне до 29 вересня 2016 року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення терміну чинності сертифіката аудитора 

В’юн В.В. № 006133, чинне до 30 червня 2016 року, та 
неподання документів, передбачених пунктом 3 розді-
лу V Порядку, відповідно до підпункту «е» пункту 1 розді-
лу V Порядку, у термін, визначений пунктом 2 розділу V 
Порядку.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.8 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Фінанс-Консалтинг» (код за 
ЄДРПОУ 34531685) з реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, серії П 000257 від 31 березня 2015 
року, чинне до 29 вересня 2016 року.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2016   № 299/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку т.в.о. Голови НКЦПФР Панчен-
ко Олександр Сергійович на підставі рішення Комісії від 
10 квітня 2015 року № 483 «Про надання повноважень», 
відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів (далі – Поря-
док), затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року 
№ 1519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме 
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підпункту 1.8 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «ГРАВІС», код за ЄДРПОУ 23470984, 
01072, м. Харків, пр.-т Леніна, буд. 56, свідоцтво про вне-
сення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, вида-
не Аудиторською палатою України № 1022 від 23 лютого 
2001 року, чинне до 24 лютого 2021 року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення терміну чинності сертифіката аудитора 

Комчадалова С.Є. № А 006152, чинне до 30 червня 2016 
року, та неподання документів, передбачених пунктом 3 
розділу V Порядку, відповідно до підпункту «е» пункту 1 
розділу V Порядку, у термін, визначений пунктом 2 розді-
лу V Порядку. Враховуючи викладене та на підставі під-
пункту 1.8 пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГРАВІС» (код за 
ЄДРПОУ 23470984) з реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів, та анулювати свідоцтво про 
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть про-
водити аудиторські перевірки професійних учасників 
ринку цінних паперів, серії П 000362 від 30 липня 2013 
року, чинне до 24 лютого 2021 року.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2016   № 300/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку т.в.о. Голови НКЦПФР 
Панченко Олександр Сергійович на підставі рішення 
Комісії від 10 квітня 2015 року № 483 «Про надання 
повноважень», відповідно до Порядку ведення реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити ауди-
торські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів (далі – Порядок), затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2012 року за 
№ 2213/22525 (із змінами), а саме підпункту 1.8 пункту 
1 розділу VII Порядку, щодо Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Аудиторська фірма «Форум», код за 
ЄДРПОУ 23070374, 53020, Дніпропетровська обл. 
с. Лозуватка, вул. Леніна, буд 9, свідоцтво про внесен-
ня до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане 
Аудиторською палатою України № 0733 від 26 січня 
2001 року, чинне до 29 жовтня 2020 року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення терміну чинності сертифіката аудитора Су-

гак Т.О. № 006135, чинне до 30 червня 2016 року, та не-
подання документів, передбачених пунктом 3 розділу V 
Порядку, відповідно до підпункту «е» пункту 1 розділу V 

Порядку, у термін, визначений пунктом 2 розділу V По-
рядку.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.8 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Форум» (код за ЄДРПОУ 23070374) 
з реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити ау-
диторські перевірки професійних учасників ринку цінних 
паперів, та анулювати свідоцтво про внесення до реє-
стру аудиторських фірм, які можуть проводити аудитор-
ські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів, серії П 000325 від 28 липня 2014 року, чинне до 
29 жовтня 2020 року.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Панченко

ІНфОРмАцІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ ТА 
НОВИНИ НКцПфР

НКцПфР відновила, зупинила,  
скасувала обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку, директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі 
рішення Комісії від 10.11.2015 №1843, 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 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами 
та доповненнями), та відповідно до документів, нада-
них ПАТ Фірма «Євго» (65076, м. Одеса, площа Неза-
лежності, буд. 2, код за ЄДРПОУ: 01554953) на зупи-
нення обігу акцій ПАТ фірма «Євго» у зв’язку з 
ліквідацією акціонерного товариства, зупинено обіг 
акцій ПАТ Фірма «Євго» (код за ЄДРПОУ 01554953)  – 
розпорядження № 181/1-Кф-З від 9 серпня 
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: «11» серпня 2016 року.

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» (08400, Київська область, 
Переяслав-Хмельницький р-н, м. Переяслав-
Хмельницький, вул. Солонці, 31, код за ЄДРПОУ: 
00378589) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в 
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ТОВ «ПЕРЕЯСЛАВ ГРУП», скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ПрАТ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХмЕЛЬНИцЬКИй 
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ПрАТ «ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ» від 08.11.2010 №592/10/1/10, 
видане Територіальним управлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та 
Київській області, анульовано – розпорядження 
№ 213-Кф-С-А від 9 серпня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 2 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 (із змінами), відповідно до документів, на-
даних Приватним акціонерним товариством «Агрофос 
93» (03115, м. Київ, вул. Біличанська, буд. 1-А, код за 
ЄДРПОУ: 14328193) на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Агро-
фос 93». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ «Агрофос 93» від 10 жовтня 2011 року №391/10/1/11, 
видане Територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження № 215-Кф-С-А 
від 10 серпня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 4 глави 1 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінан-
сових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до докумен-
тів, отриманих від Державного підприємства «Міжна-
родний аеропорт «Бориспіль», код за ЄДРПОУ: 
20572069, 08307, Київська область, м. Бориспіль, 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль», на скасування 
реєстрації випуску облігацій серії D у зв’язку з пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій Державного підприємства «міжнародний 
аеропорт «Бориспіль» серії D. Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій Державного підприємства 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль» серії D від 
09.12.2010 року №129/2/10, видане 23.12.2010 року 
Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 164-Кф-С-О 
від 10 серпня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 4 глави 1 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 27 грудня 2013 року №2998, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№171/24948 (зі змінами), та відповідно до документів, 
отриманих від Державного підприємства «Міжнарод-
ний аеропорт «Бориспіль», код за ЄДРПОУ: 20572069, 
08307, Київська область, м. Бориспіль, Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль», на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій серії Е у зв’язку з погашенням обліга-
цій, скасовано реєстрацію випуску облігацій Держав-
ного підприємства «міжнародний аеропорт 
«Бориспіль» серії Е. Свідоцтво про реєстрацію випус-
ку облігацій Державного підприємства «Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль» серії Е від 09.12.2010 року 
№130/2/10, видане 23.12.2010 року Державною комісі-
єю з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 165-Кф-С-О від 10 серпня 
2016  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 4 глави 1 
розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії об-
лігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної 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 
Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бо-
риспіль», код за ЄДРПОУ: 20572069, 08307, Київська 
область, м. Бориспіль, Міжнародний аеропорт «Борис-
піль», на скасування реєстрації випуску облігацій серії 
F у зв’язку з погашенням облігацій, скасовано реєстра-
цію випуску облігацій Державного підприємства «між-
народний аеропорт «Бориспіль» серії F. Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій Державного підприєм-
ства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» серії F від 
09.12.2010 року №131/2/10, видане 23.12.2010 року 
Державною комісією з цінних паперів та фондового рин-
ку, анульовано – розпорядження № 166-КФ-С-О від 
10  серпня 2016 року.

10.08.2016 р.

01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 

тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

СТВО "ОДЕСЬКИЙ КОРОВАЙ"
2. Код за ЄДРПОУ 00376886
3. Місцезнаходження 65078, мiсто Одеса, Генерала 

Петрова, 14
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(048) 728-59-21 (048) 728-59-11 
(048) 728-59-21 

5. Електронна поштова адреса O.Stashenko@karavay.od.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.bulkin

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Одеський ко-

ровай» було прийняте рiшення про змiни у складi посадових осiб 
емiтента.

Дата прийняття рiшення - 08.08.2016р. (Протокол засiдання Наглядової 
ради ПАТ «Одеський коровай» вiд 08.08.2016р.).

Змiст рiшення Наглядової ради товариства: звiльнення наявної особи з 
посади Генерального директора товариства за власним бажанням та при-
значення нової особи на посаду Генерального директора Товариства за 
особистою заявою про прийняття на посаду Генерального директора Това-
риства за сумiсництвом.

Пiдстави змiн – у зв’язку iз виробничою необхiднiстю на пiдставi пода-
них заяв осiб про звiльнення з посади за власним бажанням та призначен-
ня на посаду вiдповiдно.

Призначенi особи: 
1. Посадова особа Генеральний директор Кара Сергiй Миколайович.
(паспорт серiї: КЕ №406744, виданий Київським РВ УМВС України в 

Одеськiй областi, 17.09.1996р.). 
Призначений Генеральним директором на пiдставi рiшення Наглядової 

ради (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» вiд 
08.08.2016р.). 

Приступає до виконання обов’язкiв (на посаду) Генерального директо-
ра Товариства за сумiсництвом - з 09.08.2016р. 

Не володiє акцiями товариства.
Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою 

необхiднiстю.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 

злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.

Строк, на який було призначено особу - 3 роки.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Служба в 

лавах Радянської Армiї; Служба в Мiнiстерствi внутрiшнiх справ мiста Одеси 
Київського району; ТОВ «БЕЗПЕКА» (начальник служби безпеки); 
ТОВ «ЛIАНА» (начальник слуби безпеки); ПП «МАН-17» (охоронець);Вiйськова 
частина А-3674 (сторож уоманди сторожової охорони); ПП «АЛЬФIН» (охо-
ронець).

Наглядовою радою Публiчного акцiонерного товариства «Одеський ко-
ровай» було прийняте рiшення про змiни у складi посадових осiб 
емiтента.

Дата прийняття рiшення - 08.08.2016р. (Протокол засiдання Наглядової 
ради ПАТ «Одеський коровай» вiд 08.08.2016р.).

Змiст рiшення Наглядової ради товариства: звiльнення наявної особи з 
посади Генерального директора товариства за власним бажанням та при-
значення нової особи на посаду Генерального директора Товариства за 
особистою заявою про прийняття на посаду Генерального директора Това-
риства за сумiсництвом.

Пiдстави змiн – у зв’язку iз виробничою необхiднiстю на пiдставi пода-
них заяв осiб про звiльнення з посади за власним бажанням та призначен-
ня на посаду вiдповiдно.

Звiльненi особи: 
1. Посадова особа Генеральний директор Хараман Iгор Григорович.
(паспорт серiї: ВК №610304, виданий Куйбишевським РВ ДМУ ГУМВС 

України в Донецькiй областi 29.05.2009р.)
Призначений Генеральним директором на пiдставi рiшення Наглядової 

ради (Протокол засiдання Наглядової ради ПАТ «Одеський коровай» вiд 
22.02.2016р.).

Приступив до виконання обов’язкiв (на посаду) Генерального директо-
ра Товариства за основним мiсцем роботи - з 23.02.2016р. 

Не володiє акцiями товариства.
Обґрунтування змiн у персональному складi - у зв’язку з виробничою 

необхiднiстю.
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи 

злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.
Строк, на який призначено особу - 3 роки. 
Строк обiймання посади - 5 мiсяцiв 17 днiв. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Член кол-

госпу «Батькiвщина»; Тракторист тракторної бригади №3 колгоспу 
«Батькiвщина»; Служба в лавах Радянської Армiї; Служба в органах МВС. 

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 Кара Сергiй Миколайович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.08.2016
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСЬКИй КОРОВАй”

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОмПАНІЯ 

«ЖИТОмИРОБЛЕНЕРГО»,
місцезнаходження якого: Україна, 10008, м. Житомир, вул. Пушкін-

ська, 32/8,
повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 15 вересня 
2016 року о 14 годині 00 хвилин за адресою: м. Житомир, вул. Жуй-
ка, 12, приміщення актової зали.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення позачерго-
вих Загальних зборів акціонерів з 13 години 00 хвилин до 13 години 45  хвилин 
за адресою місця проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», буде складено ста-
ном на 24 годину 11 вересня 2016 року.

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинен-
ня повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

4. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

7. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

8. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

9. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір 
поруки та Договір застави, що укладені з ПАТ «СБЕРБАНК».

10. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Дого-
вір поруки, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

11. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Дого-
вір поруки, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»: м. Житомир, вул. Пушкінська, 32/8, 
кім. 410, у робочі дні (понеділок – п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, 
п’ятниця з 8-00 до 16.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – заступник начальника відділу фінансово-корпоративного 
управління Хижняк Олена Іванівна.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», на якому розмі-
щена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – www.ztoe.com.ua.

Телефон для довідок: 0412 40-20-85.

Правління ПАТ «ЕК «ЖИТОмИРОБЛЕНЕРГО»
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ПАТ «ДНІПРОмЕТИЗ»
ПОВІДОмЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ 

ІНфОРмАцІЇ ЕмІТЕНТА
І. Загальні відомості

Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство 
«Дніпрометиз»

Код за ЄДРПОУ: 05393145
Місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Газети «Прав-

да», 20
Міжміський код, телефон та факс: (056) 376-25-25, 376-25-74,  

376-26-26 (факс)
Електронна поштова адреса: mb.khalemin@dm.severstalmetiz.com
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.dneprometiz.com.ua
Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІIІ По-

ложення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: про зміну 
складу посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
З 08.08.2016 на підставі власного бажання у формі письмового повідо-

млення Товариства за два тижні без рішення загальних зборів достроково 
припинено повноваження члену Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» Кри-
вошеєвої Наталії Вікторівни.

Додаткова угода від 25.07.2016 про дострокове припинення дії догово-
ру з членом Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» Кривошеєвою Н.В. про 
надання послуг набрала чинності з 08.08.2016.

Кривошеєва Н.В. володіє 1 (однією) акцією ПАТ «Дніпрометиз» 
(0,00008 % пакета акцій Емітента), непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має, згоду на розкриття паспортних даних не надала. 
Загальних строк перебування Кривошеєвої Н.В. на посаді члена Наглядо-
вої ради склав 3 роки 3 місяці (з 12.04.2013).

Новий член Наглядової ради ПАТ «Дніпрометиз» не обирався, Нагля-
дова рада діє у складі 4 (чотирьох) членів.

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

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

Генеральний директор
ПАТ «Дніпрометиз»  О.С. Якушев

08 серпня 2016 р.

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 
ТОВАРИСТВО 
"СУмИХIмПРОм"

2. Код за ЄДРПОУ 05766356
3. Місцезнаходження 40003, м. Суми, вул. Харкiвська, п/в 12
4. Міжміський код, телефон та факс 0542 674-212 683-513
5. Електронна поштова адреса v.grischenko@sumykhimprom.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.sumykhimprom.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Наказом №223 вiд 09.08.2016 керуючий санацiєю ПАТ «СУМИХIМПРОМ» 

Лазакович I.В. прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значного 
правочину, а саме:

укладення договору поставки №27-/09-08 від 09.08.2016 між 
ПАТ  «СУМИ ХІМПРОМ» та ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОБ’ЄДНАНА 
ГІРНИЧО-ХІМІЧНА КОМПАНІЯ », м. Київ, стосовно постачання ільменіто-
вого концентрату або еквівалент. Загальна вартість договору поставки 
складає 275 577,4 тис.грн. з ПДВ.

Вартість активів ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за даними останньої річної 
фінансової звітності 1 380 145 тис. грн. Співвідношення граничної вартос-
ті правочину до вартості активів ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за даними остан-
ньої річної фінансової звітності становить 19,97%.

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 Лазакович Iгор Васильович
Керуючий санацiєю (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 10.08.2016
(дата)

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

містю) емітента 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАКЛАДІВ ПРОфСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОф-
ОЗДОРОВНИцЯ»

2. Код за ЄДРПОУ: 02583780
3. Місцезнаходження: 01019, м. Київ, а/с. 34
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)289-01-11, (044)289-76-50
5. Електронна поштова адреса: corporate@ukrzdrav.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розді-

лу IІI або інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду 
операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цьо-
го Положення. 

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоз-
доровниця» від 10.08.2016р. (протокол №Зб-32) з питання «Про при-
пинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоров-
ниця» прийнято рішення про припинення повноважень члена 
Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Паращука Володимира 
Григоровича.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 
прийняття Постанови Президії ФПУ від 21.04.2016р. №П-1-22.

Посадова особа Паращук Володимир Григорович не надав згоди на 
розкриття паспортних даних.

Посадова особа Паращук Володимир Григорович, який займав по-
саду Член Наглядової ради, припинив повноваження.

Посадова особа не володiє часткою в статутному капіталі 
емiтента.

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки 3 місяці.
Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.
Посада, яку обіймала ця особа: Голова Федерації профспілок Ві-

нницької області.
Позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпро-

фоздоровниця» від 10.08.2016р. (протокол №Зб-32) з питання 
«Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровни-
ця», затвердження умов цивільно-правового договору, що уклада-
тиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового до-
говору з членом Наглядової ради» прийнято рішення про обрання 
члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Дубіля Віта-
лія Петровича.

Обрання посадової особи виконано на підставі припинення повно-
важень члена Наглядової ради Товариства.

Дубіль Віталій Петрович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних.

Дубіля Віталія Петровича обрано на посаду Член Наглядової ради.
Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Дубіль В.П. є представником акціонера – Федерації професійних 

спілок України (код за ЄДРПОУ: 00014479, ФПУ володiє часткою в ста-
тутному капіталі емітента - 92,92%; розмір пакета акцій емітента, що 
належить ФПУ – 15024687 акцій).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.

Строк, на який обрано особу: на термін дії основного складу Нагля-
дової ради (до 25.04.2017р.).

Дубіль Віталій Петрович не володіє пакетом акцій емітента.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голо-

ва Дніпропетровського обласного об’єднання профспілок.
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 __________
(підпис) 

М.В. Субота
(ініціали та прізвище 

керівника) 
М. П. 10.08.2016р. 

(дата) 
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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 ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО "АРТЕм-БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 26253023
3. Місцезнаходження 04050, м.Київ, Сiчових Стрiльцiв, 

буд. 103, 
4. Міжміський код, телефон та факс 044-483-30-65 osl@artembank.com.ua
5. Електронна поштова адреса osl@artembank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.artembank.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Припинено повноваження посадової особи Медведєва Артема Едуар-

довича на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 
09.08.2016). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 
з 19.04.2016. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. 

Припинено повноваження посадової особи Онiцевої Наталiї Олегiвни на 
пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 09.08.2016). 
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посадi з 19.04.2016. 
Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. 

Припинено повноваження посадової особи Крутя Валерiя Костянтино-
вича на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (протокол №2 вiд 
09.08.2016). Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 
з 19.04.2016. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого не призначено. 

Згiдно заяви посадової особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
09.08.2016 (Протокол №2) обрано Голову Спостережної ради (Представ-
ник акцiонера - ТОВ «Парадигма») Медведєва Артема Едуардовича. Част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє. Згоди на розголошення пас-
портних данних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Строк, на який призначено особу: три роки. Обiймав про-
тягом останнiх п'яти рокiв наступнi посади: Ген. Директор ТОВ «Формула 
кредит», Радник Голови Правлiння «РД Банк», член Спосережної ради 
АТ «АРТЕМ-БАНК», Голова Спосережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК». 

Згiдно заяви посадової особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 
09.08.2016 (Протокол №2) обрано Члена Спостережної ради (Представник 
акцiонера - ТОВ «Парадигма») Онiцеву Наталiю Олегiвну. Часткою в статут-
ному капiталi емiтента не володiє. Згоди на розголошення паспортних дан-
них не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: три роки. Обiймав протягом останнiх 
п'яти рокiв наступнi посади: Голова Правлiння «РД Банк», Президент «РД 
Банк», заступник ген.директора ТОВ «Формула Кредит», Радник Голови 

Правлiння АТ «АРТЕМ-БАНК», член Спосережної ради АТ «АРТЕМ-БАНК». 
Припинено повноваження посадової особи Члена Спостережної ради Щер-

бину Сергiя Ярославовича на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв (про-
токол №2 вiд 09.08.2016).. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. 
Згоди на розголошення паспортних данних не надав. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Замiсть звiльненої особи на посаду нiкого 
не призначено. Перебував на посадi з 19.04.2016. Обiймав протягом останнiх 
п'яти рокiв наступнi посади: радник з банкiвського та фiнансового права 
ТОВ  «Астапов i партнери», Члена Спостережної Ради АТ «АРТЕМ-БАНК». 

Згiдно заяви особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 09.08.2016 
(Протокол №2) обрано Члена Спостережної ради (Представник акцiонера  - 
ТОВ «Парадигма») Кравця Михайла Олександровича. Часткою в статутно-
му капiталi емiтента не володiє. Згоди на розголошення паспортних данних 
не надав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: три роки. Обiймав протягом останнiх 
п'яти рокiв наступнi посади: Генеральний директор Приватного акцiонерного 
товариства «Страхова компанiя INTO». 

Згiдно заяви особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 09.08.2016 
(Протокол №2) обрано Члена Спостережної ради (незалежний член) Рудо-
го Володимира Вадимовича. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Згоди на розголошення паспортних данних не надав. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призна-
чено особу: три роки. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв наступнi 
посади:Керiвник департаментiв (Департамент зовнiшньоекономiчної 
дiяльностi та Департамент боргового фiнансування) Промiнвестбунку, За-
ступник Голови Правлiння ПАТ «Захiдкомбанк», Директор Товариства з об-
меженою вiдповiдальнiстю «Кiнг Медiа», Директор ПАТ «Перехiдний Банк 
«РВС Банк», Радник Голови Правлiння ПАТ «АРТЕМ – БАНК». 

Згiдно заяви особи Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв 09.08.2016 (Про-
токол №2) обрано Члена Спостережної ради (незалежний член) Нефедова 
Кирила Євгеновича. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє. Згоди 
на розголошення паспортних данних не надав. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: три 
роки. Обiймав протягом останнiх п'яти рокiв наступнi посади: начальник вiддiлу 
продажу корпоративних VIP – клiєнтiв Дирекцiї корпоративних продажiв 
ПАТ  «Банк Кредит Днiпро», Радник Голови Правлiння ПАТ «Комерцiйний банк 
«Данiель» з питань корпоративного бiзнесу, заступник Генерального директо-
ра з фiнансових питань ТОВ «Екологiя Україна, Генеральний директор з 
фiнансових питань ТОВ «Екологiя Україна, Радник Голови Правлiння ПАТ АКБ 
«Конкорд», Голова Правлiння ПАТ АКБ «Конкорд», Директор ТОВ «ФК 
«Довiра», Радник Голови Правлiння АТ «АРТЕМ – БАНК». 

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 Ганзя Дмитро Олексiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.08.2016
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 25015, Кіровоградська область, 
місто Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15.

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 20 вересня 
2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Кропивницький, Сту-
дентський бульвар, будинок 15, цокольний поверх, приміщення зали 
засідань.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення позачер-
гових Загальних зборів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45 хвилин за 
адресою: м. Кропивницький, Студентський бульвар, будинок 15, перший 
поверх, кабінет 8. 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», буде складено станом 
на 24 годину 14 вересня 2016 року. 

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення 
повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

4. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

7. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

8. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір 
про відкриття кредитної лінії та Договір застави, що укладені з ПАТ «СБЕР-
БАНК».

9. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Договір 
поруки та Договір застави, що укладені з ПАТ «СБЕРБАНК».

10. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Дого-
вір поруки та Договір застави, що укладені з ПАТ «СБЕРБАНК».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» – м. Кропивницький, Студентський буль-
вар, 15, відділ по управлінню корпоративними правами (2 поверх), у робочі 
дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 години (перерва з 12.00 до 
13.00 години), а в день проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів – у місці їх проведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами – начальник відділу по управлінню корпоративними правами 
Стрюченко Ірина Валеріївна.

Адреса веб-сайту ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», на якому розміще-
на інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – kiroe.com.ua.

Телефон для довідок: (0522) 35-82-21.

Правління ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
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«ЗАТВЕРДЖЕНО»:
Протоколом № 2/16

Позачергових Загальних 
зборів учасників

АТ «ЗНКІФ «Прискорення»
«8» серпня 2016 р.

Повідомлення
про продовження строку діяльності 

ПУБЛІЧНОГО АКцІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИ-
ТИй НЕДИВЕРСИфІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй 

ІНВЕСТИцІйНИй фОНД «ПРИСКОРЕННЯ»
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ – АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «УКРСИБ 
КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 38965647 (надалі – «Компанія»), по-
відомляє що позачерговими Загальними зборами учасників ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПО-
РАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИСКОРЕННЯ» (далі – Товариство), 
було прийняте рішення про продовження строку діяльності Товариства на 2 
роки 3 місяці до 10 грудня 2018 року.

2. В зв’язку із прийнятим рішенням, Компанія здійснює викуп акцій Товари-
ства в учасників, що не голосували за прийняття відповідного рішення на по-
зачергових зборах учасників Товариства, які відбулись 08 серпня 2016 року.

3. Учасники Товариства, мають право подати особисто або через своїх 
представників протягом трьох місяців з дня прийняття зазначеного рішення 
письмову заяву щодо викупу в них цінних паперів, а учасник Товариства - 
також за умови, що цей учасник не голосував за прийняття відповідного 
рішення за місцезнаходженням Компанії. 

4. Прийом Заявок на викуп акцій та розрахунки з учасниками Товари-
ства здійснюється Компанією з управління активами. Заявка на викуп акцій 
заповнюється відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Перелік документів, які необхідно подати фізичним та юридичним осо-
бам для викупу акцій Товариства та здійснення розрахунків з учасниками:

• учасник-фізична особа 
- два примірника заявки за формою, наведеною в додатку 7 до Поло-

ження про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інститутів 
спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338; 

- довідка з банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасни-
ків Товариства;

- паспорт учасника Товариства чи фотокопія паспорта, засвідчена під-
писом учасника Товариства, якщо документи для розрахунку направляють-
ся рекомендованим листом або пред’являються уповноваженим учасни-
ком Товариства особою;

- довідка про присвоєння учаснику Товариства ідентифікаційного номера 
платника податків чи− засвідчену підписом учасника Товариства фотокопію та-
кої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим 
листом або пред’являються уповноваженим учасником Товариства особою; 

- паспортний документ та належним чином засвідчені документи, що 
підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника 
Товариства (довіреність, тощо). 

• учасник-юридична особа 
- два примірника заявки, яка оформлена та підписана керівником учас-

ника Товариства (уповноваженою − ним особою) за формою наведеною в 
додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних 
паперів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 №1338. 

- довідка з банку, у якій зазначені реквізити банківського рахунку учасни-
ків Товариства;

- паспорт керівника учасника Товариства (уповноваженої особи) чи фо-
токопія паспорта, засвідчена− підписом керівника (уповноваженої особи) 
учасника Товариства, якщо документи для розрахунку направляються ре-
комендованим листом; 

- оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних 
для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Товариства, 
що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню теро-
ризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»; 

- належним чином засвідчені документи, що підтверджують повнова-
ження особи на представництво інтересів учасника Товариства (наказ, 
протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність).

6. Розрахункова вартість акцій Товариства, за якою здійснюватимуться 
розрахунки з учасниками Товариства. 

Розрахунки з учасниками Товариства здійснюються за розрахунковою 
вартістю акцій Товариства, яка визначається як результат ділення загаль-
ної вартості чистих активів Товариства, відповідно до довідки про вартість 
чистих активів Товариства, складеної станом на день прийняття рішення 
про продовження строку діяльності Товариства, на загальну кількість акцій 
Товариства, що перебувають в обігу. Кількість акцій Товариства, які викупо-
вуються в учасника, не може перевищувати кількості акцій Товариства, 
власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення. Розрахун-
кова вартість акцій Товариства станом на день прийняття рішення про про-
довження строку діяльності Товариства становить 2 666,00 (дві тисячі шіст-
сот шістдесят шість гривень 00 копійок) гривень за одну акцію. 

7. Дата початку та дата закінчення приймання заявок від учасників Това-
риства: 

Дата початку приймання заявок від учасників Товариства: 08 серпня 
2016 року

Дата закінчення приймання заявок від учасників Товариства: 08 листо-
пада 2016 року

Протягом трьох робочих днів після завершення строку прийняття зая-
вок від учасників, Компанія опрацьовує отримані заявки.

8. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки: 
У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Товари-

ства, Компанія забезпечує продаж активів Товариства. Строк реалізації 
активів Товариства для здійснення викупу його акцій не повинен переви-
щувати трьох календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок. На 
наступний робочий день після дати закінчення реалізації активів Товари-
ства Компанія складає баланс Товариства та довідку про вартість чистих 
активів Товариства з урахуванням витрат, та здійснює розрахунки з учасни-
ками Товариства. Строк проведення розрахунків за викуплені акції Товари-
ства не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закін-
чення реалізації активів Товариства. Розрахунки здійснюються шляхом 
безготівкового переказу на рахунок, зазначений у заявці. 

9. У разі якщо учасник Товариства, який відповідно до заявки передав 
акції Товариства, не звернувся за отриманням коштів в установлений строк 
(при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості 
здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття 
банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Компанія протя-
гом 10 (десяти) робочих днів після закінчення строку, встановленого для 
здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів у порядку, ви-
значеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку. Про депонування коштів та місце їх отриман-
ня, учасники, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово 
протягом трьох робочих днів з дати депонування.

10. Місцезнаходження, контактні телефони Компанії з управління акти-
вами: м. Київ, вул. Тарасівська, буд.16. 

Тел.: (044) 234 03 41, факс (044) 234 03 42

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»

місцезнаходження якого: Україна, 08132, Київська область, Києво-
Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 16 вересня 2016 року 
о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, 
м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних 
зборів акціонерів з 8 години 30 хвилин до 9 години 45 хвилин за адресою: Ки-
ївська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціоне-
рів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акці-
онерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину  
12 вересня 2016 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повнова-
жень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про схвалення/надання згоди на укладання договору про відкриття 
кредитної лінії з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» – 08132, Київська область, Києво-Святошинський 
район, м. Вишневе, вул. Київська, 2-б, приймальня на 2 поверсі або 04136, 
м. Київ, вул. Стеценка, 1-А, каб. №211, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 
8.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 12.45), а в день проведен-
ня позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.Поса-
дова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – секретар корпоративний Шевчук Ірина Дмитрівна.Адреса веб-сайту 
ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рі-
шень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – 
www.koe.vsei.ua.Телефон для довідок: (044) 492-83-05.

 Правління ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
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До уваги акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «мІСТО БАНК» 

(65009, м. Одеса, Фонтанська дорога, 11)
повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів

відбудуться 12.09.2016 о 11.00 год. за адресою: м. Одеса, фонтанська 
дорога, 11, 2-й поверх, конференц-зал

з наступним порядком денним:
1. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк».
2. Про обрання складу лічильної комісії Загальних зборів акціонерів 

АТ  «Місто Банк».
3. Про затвердження внутрішніх положень АТ «Місто Банк».
4. Щодо заходів (капіталізації) формування статутного капіталу 

АТ  «Місто Банк» у 2016 році. Внесення змін до статуту.
Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у За-

гальних зборах: 12 вересня 2016 рік з 10:00 до 11:00 за адресою прове-
дення Загальних зборів акціонерів АТ «Місто Банк». 

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у за-
гальних зборах – 8 вересня 2016 р.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам АТ «Місто Банк» необхідно 
мати документи, що засвідчують особу, представникам акціонерів – додат-
ково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного у робочі дні та робочий час Ви можете 
ознайомитись за адресою: м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, 11. Телефон 
для довідок: (048) 711-67-77.

Голова Правління  Демченко І.А.

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГЕ-
ТИЧНА КОмПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, Київська область, Києво-

Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8є.
Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що відбудуться 16 вересня 
2016 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська об-
ласть, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів з 12 години 00 хвилин до 12 години 
45 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, 
буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам ак-
ціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства 
України. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загаль-
них зборах акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено 
станом на 24 годину 12 вересня 2016 року.

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припи-
нення повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

4. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

7. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

8. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Дого-
вір поруки, що укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

9. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий Дого-
вір поруки, що укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

10. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий До-
говір поруки, що укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів акціонерів за адресою - Україна, 
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київ-
ська, 8 є, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів  – 
у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами – Бурлака Ольга Володимирівна.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬОБЛЕНЕРГО», на якому 
розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, вклю-
чених до проекту порядку денного – www.sevenergo.com.ua. 

Телефони для довідок: (044) 232-15-02, (067) 243-07-43.
Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ПОЛОГІВСЬКИй КОмБІНАТ ХЛІБО-
ПРОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 05480482
3. Місцезнаходження: 70600 Запорізька обл., м. Пологи, вул. Ломоно-

сова, буд. 32
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (6165) 23-9-23 / 0 (6165) 23-0-35
5. Електронна поштова адреса: pologi@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: pologi-khp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Пологівський КХП» 

(протокол №05-08/16 від 05 серпня 2016 року) припинено повноваження 
члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни (особа не надала зго-
ду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутно-
му капіталі. Особа перебувала на посаді понад два місяці з моменту 
останнього призначення. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного 
складу наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини.

2. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Пологівський КХП» 
(протокол №05-08/16 від 05 серпня 2016 року) припинено повноваження 
Голови наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (осо-
ба не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє 
часткою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді понад два 
місяці з моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв’язку зі 
зміною кількісного складу наглядової ради.

3. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Пологівський КХП» 
(протокол №05-08/16 від 05 серпня 2016 року) обрано члена наглядової 
ради Костяну Тетяну Миколаївну (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник фінансо-
вого директора, фінансовий контролер, аудитор. Особу обрано на термін 
до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. 
Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою 
відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (юридична особа за законодавством 
Нідерландів).

4. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Пологівський КХП» 
(протокол №05-08/16 від 05 серпня 2016 року) обрано члена наглядової 
ради Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному 
капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини. Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: дирек-
тор, заступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу 
обрано на термін до прийняття загальними зборами рішення про припи-
нення повноважень. Особа є представником акціонера Приватного това-
риства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (юридична особа 
за законодавством Нідерландів).

5. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Пологівський КХП» 
(протокол №05-08/16 від 05 серпня 2016 року) обрано члена наглядової 
ради Струкова Бориса Вікторовича (особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Осо-
ба не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші 
посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: начальник юридично-
го відділу. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рі-
шення про припинення повноважень. Особа є представником акціонера 
Приватного товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» 
(юридична особа за законодавством Нідерландів).

6. Протоколом наглядової ради ПрАТ «Пологівський КХП» (протокол 
№05-08/16 від 05 серпня 2016 року) обрано Голову наглядової ради Мос-
кальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіта-
лі. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, за-
ступник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано 
на термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення по-
вноважень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з 
обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (юридична особа за зако-
нодавством Нідерландів).

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

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

В.о. директора  Каїра Володимир Іванович
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ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГО-
ПОСТАЧАЛЬНА КОмПАНІЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 21 вересня 
2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Херсон, вул. Пестеля, 5, 
поверх 5, зала селекторних нарад.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 
45 хвилин за адресою місця проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів.Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представ-
никам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до зако-
нодавства України.Перелік акціонерів, які мають право на участь у поза-
чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», 
буде складено станом на 24 годину 15 вересня 2016 року.

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів ак-

ціонерів ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинен-
ня повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

4. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

7. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

8. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

9. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

10. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

11. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

12. Про схвалення/надання згоди на укладення договору застави з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

13. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий До-
говір про відкриття кредитної лінії, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

14. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий До-
говір поруки та Договір застави, що укладені з ПАТ «СБЕРБАНК».

15. Прийняття рішення щодо погодження внесення змін у діючий До-
говір поруки, укладений з ПАТ «СБЕРБАНК».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 
денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» – м. Херсон, вул. Пестеля, 5, фінансовий 
відділ (3 поверх), у робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 9.00 години до 15.00 
години (перерва з 12 години 33 хвилин до 13 години 21 хвилини), а в день 
проведення позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – начальник фінансового відділу Резнік Анатолій Павлович.Адреса 
веб-сайту ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена інформація 
з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 
денного – http://ksoe.com.ua.Телефон для довідок: (0552)-48-02-10

Правління ПАТ «ЕК «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

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 ТО-
ВАРИСТВО "АРТЕм-БАНК"

2. Код за ЄДРПОУ 26253023
3. Місцезнаходження 04050, м.Київ, Сiчових Стрiльцiв, 

буд. 103, 
4. Міжміський код, телефон та факс 044-483-30-65 osl@artembank.com.ua
5. Електронна поштова адреса osl@artembank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.artembank.com.ua 

7. Вид особливої інформації Прийняття рішення про розміщення 
цінних паперів на суму, що переви-
щує 25 відсотків статутного капіталу

II. Текст повідомлення
09.08.2016 Загальними зборами акцiонерiв АТ «АРТЕМ-БАНК» (далi – 

Банк) прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу АТ «АРТЕМ-
БАНК» на 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мiльйонiв) грн. 00 коп. шляхом 
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 
рахунок додаткових внескiв.

Учасниками приватного розмiщення акцiй АТ «АРТЕМ-БАНК» є 
акцiонери АТ «АРТЕМ-БАНК» станом на 09.08.2016.

Прийнято рiшення збiльшити розмiр статутного капiталу Банку шляхом 
приватного розмiщення простих iменних акцiй в кiлькостi 9 500 000 (дев'ять 
мiльйонiв п'ятсот тисяч) штук номiнальною вартiстю 10,00 гривень кожна 
на загальну номiнальну вартiсть 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мiльйонiв) 
грн. 00 коп. за рахунок додаткових внескiв. Спосiб розмiщення акцiй: при-
ватне розмiщення. Форма iснування акцiй: бездокументарна. Кошти в 
розмiрi 95 000 000,00 (дев'яносто п'ять мiльйонiв) грн. 00 коп., залученi вiд 
розмiщення акцiй, планується направити на пiдтримку лiквiдностi Банку та 
здiйснення поточної дiяльностi.

Акцiї, що розмiщуються, складають 79,1667% вiд розмiру зареєстрова-
ного статутного капiталу Банку. 

Вiдповiдно до вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» цiна 
розмiщення акцiй затверджена на рiвнi номiнальної вартостi – 10,00 гри-
вень за одну акцiю.

Акцiї оплачуються за цiною розмiщення за рахунок власних коштiв 
акцiонерiв або iнвесторiв, якi перебувають у їх розпорядженнi в 
нацiональнiй валютi. Негрошовi внески в оплату акцiй не приймаються.

За результатами розмiщення можливi змiни власника великого пакету 
акцiй Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Парадигма», яке на 
09.08.2016 володiє 91,5333% статутного капiталу Банку.

Цiннi папери додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi 
з правами за ранiше випущеними акцiями, i вiдповiдають правам акцiонерiв 
згiдно з законодавством України та Статутом Банку. 

Конвертацiя цiнних паперiв умовами приватного розмiщення не перед-
бачається.

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 Ганзя Дмитро Олексiйович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 09.08.2016
(дата)

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

нерухомістю) емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«ЕНРАН»

2. Код за ЄДРПОУ: 01198760
3 .Місцезнаходження: 03057 м. Київ вул. О. Довженка 14/1
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)450-12-16, 500-49-78
5. Електронна поштова адреса: office@enran.ua
6. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: WWW.ENRAN.UA
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: Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ "ЕНРАН" 08.08.2016 р. (протокол 

№  08/08/16 від 08.08.2016) та:
наказом №32 від 09.08.2016 р. призначено на посаду Голови прав-

ління ПрАТ «ЕНРАН» Лазарова Геннадія Миколайовича з 09.08.2016 р. 
Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Акціями та част-
кою у статутному капіталі емітента не володіє, непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має. Попередні посади, які обій-
мав протягом останніх п'яті років – керуючий виробничим комплексом, 
Голова правління, заступник Голови правління з адміністративних пи-
тань;

наказом №31 від 08.08.2016 р. звільнено з посади Голови правління 
ПрАТ "ЕНРАН" Козицького Євгена Юрійовича з 08.08.2016 р. за власним 
бажанням. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надав. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

ІІІ. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова правління  Лазаров Г.м. 

ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНРАН»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «БІЛЬмАНСЬКЕ ХЛІБОПРИймАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄмСТВО»

2. Код за ЄДРПОУ: 25477938
3. Місцезнаходження: 71051, Запорізька обл., Куйбишевський р-н,  

ст. Більманка
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (6165) 23-9-23 / 0 (6165) 23-0-35
5. Електронна поштова адреса: bilmanka@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: bilmanka-hpp.com.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
1. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Більманське ХПП» 

(протокол №08-08/16 від 08 серпня 2016 року) припинено повноваження 
члена наглядової ради Костяної Тетяни Миколаївни (особа не надала згоду 
на розкриття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному 
капіталі. Особа перебувала на посаді понад два місяці з моменту остан-
нього призначення. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною кількісного складу 
наглядової ради. Особа не має непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини.

2. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Більманське ХПП» 
(протокол №08-08/16 від 08 серпня 2016 року) припинено повноваження 
Голови наглядової ради Москальчука Олександра Олександровича (особа 
не надала згоду на розкриття паспортних даних). Особа не володіє част-
кою у статутному капіталі. Особа не має непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини. Особа перебувала на посаді понад два місяці з 
моменту останнього призначення. Рішення прийнято у зв’язку зі зміною 
кількісного складу наглядової ради.

3. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Більманське ХПП» 
(протокол №08-08/16 від 08 серпня 2016 року)) обрано члена наглядової 
ради Костяну Тетяну Миколаївну (особа не надала згоду на розкриття пас-
портних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа не 
має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші посади, 
які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник фінансо-
вого директора, фінансовий контролер, аудитор. Особу обрано на термін 
до прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. 

Особа є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою 
відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (юридична особа за законодавством 
Нідерландів).

4. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Більманське ХПП» 
(протокол №08-08/16 від 08 серпня 2016 року) обрано члена наглядової ради 
Москальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на роз-
криття паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші 
посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступник ди-
ректора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на термін до 
прийняття загальними зборами рішення про припинення повноважень. Особа 
є представником акціонера Приватного товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «РЕНЕСКО Б.В.» (юридична особа за законодавством Нідерландів).

5. Рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «Більманське ХПП» 
(протокол №08-08/16 від 08 серпня 2016 року) обрано члена наглядової 
ради Струкова Бориса Вікторовича (особа не надала згоду на розкриття 
паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. Особа 
не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. Інші по-
сади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: начальник юридичного 
відділу. Особу обрано на термін до прийняття загальними зборами рішен-
ня про припинення повноважень. Особа є представником акціонера При-
ватного товариства з обмеженою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (юри-
дична особа за законодавством Нідерландів).

6. Протоколом наглядової ради ПрАТ «Більманське ХПП» (протокол 
№08-08/16 від 08 серпня 2016 року) обрано Голову наглядової ради Мос-
кальчука Олександра Олександровича (особа не надала згоду на розкрит-
тя паспортних даних). Особа не володіє часткою у статутному капіталі. 
Особа не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини. 
Інші посади, які обіймала ця особа за останні п’ять років: директор, заступ-
ник директора з фінансової та інформаційної безпеки. Особу обрано на 
термін до прийняття загальними зборами рішення про припинення повно-
важень. Особа є представником акціонера Приватного товариства з обме-
женою відповідальністю «РЕНЕСКО Б.В.» (юридична особа за законодав-
ством Нідерландів).

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Директор  Тремполець Олександр Іванович

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

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО БАНК 
"ТРАСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Київ вулиця 

Сергiя Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5024592 (044) 5024593
5. Електронна поштова 
адреса

NKurash@banktrust.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 

08 серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про припи-
нення повноважень Голови Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» 
Будкiна Сергiя Вiкторовича у зв’язку з визначенням нового складу На-
глядової ради та обранням нового Голови Наглядової ради. Будкiн 
Сергiй Вiкторович перебував на посадi Голови Наглядової ради 
ПАТ Банк «ТРАСТ» з 11.04.2016р. по 08.08.2016 р. Будкiн Сергiй 
Вiкторович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Згода на розкркриття паспортних даних вiдсутня. Акцiями 
емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
08 серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про припинення 
повноважень Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Авраменка 
Олексiя Володимировича у зв’язку з визначенням нового складу Нагля-

дової ради та обранням нових членiв Наглядової ради. Авраменко 
Олексiй Володимирович перебував на посадi Члена Наглядової ради 
ПАТ Банк «ТРАСТ» з 11.04.2016р. по 08.08.2016 р. Авраменко Олексiй 
Володимирович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи-
ни не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. Акцiями 
емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
08 серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про припинення 
повноважень Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Потьомкiної 
Тетяни Вiкторiвни у зв’язку з визначенням нового складу Наглядової 
ради та обранням нових членiв Наглядової ради. Потьомкiна Тетяна 
Вiкторiвна перебувала на посадi Члена Наглядової ради ПАТ Банк 
«ТРАСТ» з 11.04.2016р. по 08.08.2016 р. Потьомкiна Тетяна Вiкторiвна 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода 
на розкриття паспортних даних вiдсутня. Акцiями емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
08 серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про припи-
нення повноважень Члена Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ» Дячу-
ка Дмитра Сергiйовича у зв’язку з визначенням нового складу Нагля-
дової ради та обранням нових членiв Наглядової ради. Дячук Дмитро 
Сергiйович перебував на посадi Члена Наглядової ради ПАТ Банк 
«ТРАСТ» з 11.04.2016р. по 08.08.2016 р. Дячук Дмитро Сергiйович 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Зго-
да на розкриття паспортних даних вiдсутня. Акцiями емiтента не 
володiє.

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 Нiкулiщева Олена Юрiївна
Виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.08.08
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БАНК “ТРАСТ”
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ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815

ТОВАРИСТВО З ОБмЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «КОмПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ КЕПІТАЛ 
мЕНЕДЖмЕНТ» (ідентифікаційний код 32588724) наступним пові-
домляє, що з 18.08.2016 р. тимчасово змінить місцезнаходження на пері-
од до 18.12.2016 р. та буде знаходитись за адресою: 04070, м. Київ, 
вул.  Борисоглібська, будинок 3, з графіком роботи понеділок - п'ятниця з 
9:00 до 18:00, перерва з 13:00 до 14:00, вихідні: субота-неділя.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ: 05521962
3. Місцезнаходження: 49089, м.Днiпропетровськ, вул. Автотранспор-

тна, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)790-44-02
5. Електронна поштова адреса: Darz-1-@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:darz-1.pat.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ "1-Й ДАРЗ" 08 серпня 2016 року прийнято рі-

шення про припинення повноважень директора товариства Назаркова
Костянтина Петровича (паспорт: серiя АЕ номер 682381 виданий 17 чер-
вня 1997 р. Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй
обл.) Повноваження посадової особи припиненi у зв`язку з смертю (про-
токол №2 від 08.08.2016 р. Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ
ЗАВОД"). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,12%. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом
якого особа перебувала на посадi: з 29.04.2014 року.

Наглядовою радою ПАТ "1-Й ДАРЗ" 08 серпня 2016 року прийнято рі-
шення про тимчасове виконання виконуючого обов'язки директора това-
риства Назаркова Андрія Костянтиновича (протокол №2 від 08.08.2016 р.
Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕР-
ШИЙ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"). Посадова
особа не надали згоди на розкриття паспортних даних. Частка, якою во-
лодiє в статутному капiталi емiтента - 9,96%. Посадову особу обрано з
08.08.2016 року по 30.09.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Останні посади за п'ять років: комерційний ди-
ректор ПАТ "1-Й ДАРЗ".

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

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

2. Найменування посади В.О. директора Назарков А.К. 08.08.2016 р.

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 "ЧОРНОмОРСЬКИй 
СУДНОБУДIВНИй ЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 14312980
3. Місцезнаходження 54000 м. Миколаїв Iндустрiальна, 

буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 67-70-07 (0512) 67-70-07
5. Електронна поштова адреса Tatyana.Kargapoltseva@kherson-

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

14312980.smida.gov.ua

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

II. Текст повідомлення
У зв`язку з закiнченням термiну дiї повноважень Генерального дирек-

тора ПАТ «ЧСЗ» Остапенка О.В., Рiшеннням засiдання Наглядової ради 
ПАТ «ЧСЗ» (Протокол № 10 вiд 05.08.2016р.) переобрано на посаду Гене-
рального директора Публiчного акцiонерного товариства «Чорноморський 
суднобудiвнмй завод» Остапенка Олександра Вiкторовича

(паспорт серiя ЕО номер 196721, виданий 29.08.1996 р. Центральним 
РВ ММУ УМВС України в Миколаївський областi)

строком на три роки - до 04 серпня 2019 року включно.
Посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв - 

головний iнженер ДАХК «ЧСЗ», головний iнженер ПАТ «ЧСЗ», Генераль-
ний директор ПАТ «ЧСЗ». Часткою в статутному капiталi ПАТ «ЧСЗ» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має

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

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

2. Найменування посади Остапенко Олександр Вiкторович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.08.08
(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 
ТОВАРИСТВО БАНК 
"ТРАСТ"

2. Код за ЄДРПОУ 35371070
3. Місцезнаходження 01014 мiсто Київ вулиця Сергiя 

Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 5024592 (044)5024593
5. Електронна поштова адреса NKurash@banktrust.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 

08  серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про обрання Голо-
вою Наглядової ради Будкiна Сергiя Вiкторовича строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Будкiн Сергiй Вiкторович обiймав посади:
1. Заступник директора ТОВ «Фiнпоiнт»
2. Голова Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ»
Будкiн Сергiй Вiкторович непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня.
Акцiями емiтента не володiє.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 08 

серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про обрання Членом На-
глядової ради Авраменко Олексiя Володимировича строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Авраменко Олексiй Володимирович 
обiймав посади:

1. Виконавчий директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Контрактовий дiм».
2. Начальник департаменту продажiв на нових ринках ПАТ «АВК».
Авраменко Олексiй Володимирович непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних да-
них вiдсутня. Акцiями емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
08 серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про обрання Членом 
Наглядової ради Потьомкiну Тетяну Вiкторiвну строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Потьомкiна Тетяна Вiкторiвна обiймала 
посади:

1. Приватний нотарiус Київського мiського нотарiального округу.
2. Член Наглядової ради ПАТ Банк «ТРАСТ».
Потьомкiна Тетяна Вiкторiвна непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
08  серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про обрання Членом 
Наглядової ради Гавшина Василя Вiкторовича строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Гавшин Василь Вiкторович обiймав посади:
1. ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» начальник управлiння юридичної 

практики юридичного управляння дирекцiї з правового забезпечення;
2. ТОВ «МЕТIНВЕСТ ХОЛДИНГ» начальник управлiння правового су-

проводження бiзнес-процесiв дирекцiї з правового забезпечення;
3. ПрАТ «АВК» начальник юридичного департаменту;
4. ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI» директор з правового забезпечення.
Гавшин Василь Вiкторович непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє.

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ Банк «ТРАСТ» 
08  серпня 2016 року (протокол № 15) ухвалено рiшення про обрання Членом 
Наглядової ради Приставакiну Ларису Миколаївну строком на 3 (три) роки.

Протягом останнiх п'яти рокiв Приставакiна Лариса Миколаївна 
обiймала посади:

1. ПрАТ «АВК» фiнансовий директор;
2. ТОВ «АВК КОНФЕКШIНЕРI» фiнансовий директор.
Приставакiна Лариса Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi 

та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних вiдсутня. 
Акцiями емiтента не володiє.

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 Нiкулiщева Олена Юрiївна
Виконуючий обов'язки 
Голови Правлiння

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.08.08
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №152, 11 серпня 2016 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

16

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 ТО-

ВАРИСТВО "ПОЛОГIВСЬКИй 
ОЛIйНОЕКСТРАКцIйНИй ЗА-
ВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00384147
3. Місцезнаходження 70600 Запорiзька обл., Пологiвський р-н, 

м. Пологи вул. Ломоносова, 36
4. Міжміський код, телефон та факс 06165, 2-37-22 2-30-21
5. Електронна поштова адреса l.hizhnya@mezpology.zp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації 

http://mezpology.zp.ua/

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

II. Текст повідомлення
дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину 

– 09.08.2016 року; назва уповноваженого органу, що його прийняв - Наглядова 
рада ПАТ «Пологiвський ОЕЗ» (рiшення приймалось на пiдставi рiшення За-
гальних зборiв про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з 
вiдповiдним предметом вiд 08.04.2016 р.); предмет правочину - отримання това-
риством у банкiвської установи грошових коштiв у якостi кредиту (кредитної 
лiнiї); ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину, визначена 
вiдповiдно до законодавства - 375 000 тис.грн. (або еквiвалент цiєї суми в до-
ларах США); вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi – 1120761 тис.грн.; спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, 
що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої 
рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) – 33.5; 

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 Закарлюка Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М.П. 2016.08.10
(дата)

Повідомляє акціонерів про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 15 вересня 2016 
року о 09 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 33013, м. Рівне, вул. 
Князя Володимира, буд. 71, 5-й поверх, актова зала, каб. №507.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення поза-
чергових Загальних зборів акціонерів з 8 години 00 хвилин до 8 години 
45 хвилин за адресою: м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71, 1-й 
поверх, каб. № 102.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам 
акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законо-
давства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових За-
гальних зборах акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», буде складено 
станом на 24 годину 11 вересня 2016 року.

Проект порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів 

ПУБЛІЧНЕ АКцІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження якого: Україна, 33013, м. Рівне, вул. Князя Володимира, буд. 71.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20280450
3. Місцезнаходження: 49101, м. Дніпро, прос. Пушкіна,15 
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)778-16-01, (056)778-02-04
5. Електронна поштова адреса: emitent@zemcap.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://www.zemcap.com
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових

осіб емітента. 
ІІ. Текст повідомлення. 09.08.2016 Загальними зборами акціонерів

ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ" (надалі -Банк) (протокол № 04/2016)
прийнято рішення про дострокове припинення  повноважень (відкликання)
Спостережної ради Банку на пiдставi норм статтi 57 Закону України "Про
акцiонернi товариства" та п. 12.3.14. статтi 12 Статуту Банку.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, прийнятим
09.08.2016, достроково припиняються повноваження:

1) Мазуренко Олександра Вiкторовича - Голови Спостережної ради
Банку (паспорт СН № 357254, виданий Днiпровським РУГУ МВС України в
м. Києвi 04.12.1996). Володiє 11,4829% статутного капiталу Банку. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi пере-
бував 1 рiк 3 мiсяцiв;

2) Цикової Тамари Дмитрівни - члена Спостережної ради Банку (пас-
порт АК  №  344827, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпро-
петровській області 03.11.1998). Акцiями Банку не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебувала
6 рокiв 9 мiсяцiв;

3) Уханя Віктора Івановича - члена Спостережної ради Банку (паспорт
СН 405185, виданий Харківським РУГУ МВС України в м. Києві 21.01.1997).
Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. На посадi перебував 6 рокiв 9 мiсяцiв;

4) Стешенко Петра Юрiйовича - члена Спостережної ради Банку  (пас-
порт АК № 621906, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпро-
петровськiй областi 08.10.1999). Акцiями Банку не володiє. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1
рiк 3 мiсяцiв;

5) Золотаря Анатолiя Анатолiйовича - члена Спостережної ради Банку
(паспорт СН № 563757, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
21.08.1997). Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. На посадi перебував 1 рiк 3 мiсяцiв.

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Банку, прийнятим
09.08.2016 (протокол № 04/2016), обрані відповідно до Закону України
"Про акцiонернi товариства" та Статуту Банку строком до наступних рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Банку: 

1) Савиченко Леонiд Онисимович - членом Спостережної ради Банку
(паспорт СН № 255697, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

01.08.1996). Савиченко Л.О. є незалежним членом Спостережної ради Бан-
ку. Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади началь-
ника фiлiї ГУ "Ощадбанк" по мiсту Києву та Київськiй областi та Першого
заступника Голови Правлiння  ПАТ "Державний ощадний банк України";

2) Остапенко Вiталiй Вiкторович - членом Спостережної ради Банку
(паспорт СО № 195652, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Ки-
євi 24.06.1999). Остапенко В.В. є незалежним членом Спостережної ради
Банку. Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади ге-
ренального директора ТОВ "НВП-Будiвництво", Директора ТОВ "Мелiора
iнвест", Директора ТОВ "Мерсес плюс", Директора ТОВ "Контiнетанол";

3) Бурлака Ганна Петрiвна - членом Спостережної ради Банку (паспорт
МА № 439437, виданий Зарiчним РВ СМУ УМВС України в Сумськiй облас-
тi 20.01.1998). Бурлака Г.П. є незалежним членом Спостережної ради Бан-
ку. Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та поса-
довi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду Зас-
тупника начальника фiлiї Сумського областi, управлiння з мiкро, малого та
середнього бiзнесу АТ "Ощадбанк";

4) Раєвська Олена Андрiївна - членом Спостережної ради Банку (пас-
порт СО № 318569, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
11.01.2000). Раєвська О.А. є членом Спостережної ради Банку як пред-
ставник акцiонера Тополова Вiктора Семеновича .Акцiями Банку не воло-
дiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Про-
тягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади Заступника керiвника структур-
ного пiдроздiлу комплаєнс - вiдповiдального працiвника з фiнансового мо-
нiторингу ПАТ "Кредi Агрiколь Банк"; Заступника Генерального директора
"КФ - Аудит"; Радника Голови Правлiння ПАТ "Стандарт"; Голови Правлiн-
ня ПАТ "Укргазпромбанк";

5) Рабенко Сергiй Львович - членом Спостережної ради Банку (паспорт
СО № 792070, виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
25.01.2002). Рабенко С.Л. є незалежним членом Спостережної ради Банку.
Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду радника з юри-
дичних питань Мiжнародної Фiнансової Корпорацiї (група Свiтового Банку).

Відповідно до рiшення Спостережної ради Банку, прийнятого 09.08.2016
(протокол № 26/2016), Савиченко Леонiд Онисимович (паспорт СН №
255697, виданий Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 01.08.1996) об-
раний на пiдставi норм Статуту Банку Головою Спостережної ради Банку
Головою С постережної ради Банку. Вiдповiдно до Статуту Банку Спосте-
режна рада Банку має право в будь-який час переобрати Голову Спосте-
режної ради. Савиченко Л.О. є незалежним членом Спостережної ради
Банку. Акцiями Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади на-
чальника фiлiї ГУ "Ощадбанк" по мiсту Києву та Київськiй областi та Першо-
го заступника Голови Правлiння  ПАТ "Державний ощадний банк України".

ІІІ.  Підпис. 1.Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність ін-
формації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно з законодавством. 2. Найменування посади Голова Прав-
ління Петренко Олександр Федорович 10.08.2016 р.

акціонерів ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення 
повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів Товариства.

3. Про схвалення/надання згоди на укладення договору про відкрит-
тя кредитної лінії з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

4. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань по-
рядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцез-
находженням ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» – м. Рівне, вул. Князя Воло-

димира, буд. 71, кімната 211, у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 
8.00 години до 16.00 години (перерва з 12.00 до 13.00), а в день про-
ведення позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх про-
ведення. 

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціоне-
рів з документами – заступник начальника управління з корпоративних 
відносин Корицька Інна Анатолііївна.

Адреса веб-сайту ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», на якому розміщена 
інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – www.roe.vsei.ua 

Телефон для довідок: (0362) 69-42-05, (0362) 69-42-55.

Правління ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО»

Повідомлення про позачергові Загальні збори акціонерів 
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»

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

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНIЯ «ЧЕРНIВЦIОБЛ-
ЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ: 00130760
3. Місцезнаходження: 58000, м. Чернiвцi, Прутська, 23-А
4. Міжміський код, телефон та факс: (0372)524-245; (0372)584-920 

(0372)584-996

5. Електронна поштова адреса: kanc@obl.cv.energy.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.oblenergo.cv.ua
II. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНІЯ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», місцезнаходження якого: 58000, 
Україна, м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, повідомляє акціонерів про 
скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВ-
ЦІОБЛЕНЕРГО», що відбудуться 14 вересня 2016 року о 10 годині 
00  хвилин за адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, каб. № 101 (ак-
товий зал).

ПУБЛIЧНЕ АКцIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОмПАНIЯ «ЧЕРНIВцIОБЛ ЕНЕРГО»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №152, 11 серпня 2016 р. 
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Реєстрація акціонерів буде здійснюватися в день проведення позачергових 
Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 09 години 45  хвилин за 
адресою: м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, в холі адмінбудівлі (1-й поверх). Для 
реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – 
паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних 
зборах акціонерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», буде складено ста-
ном на 24 годину 08 вересня 2016 року.

Проект порядку денного:
1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акці-

онерів ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення 
повноважень членів лічильної комісії.

2. Про порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 
Товариства.

3. Про схвалення/надання згоди на укладення Товариством договору 
про покладення боржником виконання обов’язку на іншу особу з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК» та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» як 
правочину із заінтересованістю.

4. Про схвалення/надання згоди на укладення Товариством договору 
про покладення боржником виконання обов’язку на іншу особу з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК» та ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА» як 
значного правочину.

5. Про схвалення/надання згоди на укладення договору про відкриття 
кредитної лінії з ПАТ «АЛЬФА-БАНК».

6. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 
ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».

7. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 

ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».
8. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 

ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».
9. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 

ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».
10. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 

ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».
11. Про схвалення/надання згоди на укладення договору поруки з 

ПАТ  «АЛЬФА-БАНК».
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку 

денного позачергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням 
ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» – м. Чернівці, вул. Прутська, 23-А, канце-
лярія, у робочі дні (понеділок - п’ятниця) робочий час (з 8.00 до 17.00, 
п’ятниця з 8.00 до 16.00, перерва з 12.30 до 13.15), а в день проведення 
позачергових Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова 
особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами 
– директор фінансовий Гуменюк З.Я.

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», на якому розміще-
на інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 
проекту порядку денного – http://oblenergo.cv.ua

Телефони для довідок: (0372) 58-49-20.
Правління ПАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»

III. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

Голова Правлiння Лозовський Олександр Анатолiйович, 10.08.2016 р.

НОВИНИ

фондовые индексы Украины во вторник 
изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов во 
вторник изменились разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) повысился на 0,68% - до 
705,72 пункта, индекс ПФТС снизился на 0,07% - до 
222,26 пункта.

Объем торгов на УБ составил 15,1 млн грн, в том чис-
ле акциями – 6,8 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 485 млн грн, в том 
числе акциями – 0,29 млн грн.

Все индексные акции УБ закрылись в «плюсе», наи-
более выросли в цене бумаги «Донбассэнерго» (+1,24%) 
и «Центрэнерго» (+1,45%).

На ПФТС торговались только акции «Центрэнерго» 
(-1,09%) и «Мотор Сичи» (-0,56%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник к 16:15 кв вырос на 0,3% - до 525,62 пункта при 
объеме торгов 2,591 млн злотых (16,6 млн грн).

В «индексной корзине» подорожали только акции 
«Астарты» (+1,56%).

Дешевели акции «Агротона» (-6,15%) и KSG Agro 
(-0,98%).

Доллар дешевеет в среду, трейдеры не 
верят в скорое повышение ставок фРС
Доллар во вторник перешел к снижению в парах с 

основными мировыми валютами и продолжил падение в 
среду. Слабые данные о производительности труда в 
США заставили трейдеров усомниться в скором повы-
шении процентных ставок Федеральной резервной си-
стемы (ФРС).

Как пишет Financial Times, фунт дорожает, поскольку 
инвесторы ринулись скупать британскую нацвалюту по-
сле ее падения до минимума за месяц.

Евро к 9:20 мск 10 августа стоил $1,1150 по сравне-
нию с $1,1117 по итогам североамериканской сессии во 
вторник, за которую единая валюта прибавила 0,3%.

Производительность труда в США в апреле-июне со-
кратилась на 0,5%, причем снижение показателя зафик-
сировано по итогам третьего квартала подряд. В январе-
марте этого года он упал на 0,6%. Тем временем 
стоимость рабочей силы в стране во втором квартале 
увеличилась на 2%.

Шансы на повышение базовой процентной ставки в 
США до конца 2016 года оцениваются трейдерами в 45% 
против 47% в понедельник, когда рынок продолжал оты-
грывать пятничные данные о росте занятости.

Курс доллара к иене слабо снизился - до 101,40 иены 
против 101,88 иены по итогам предыдущей сессии, евро 
в паре с японской нацвалютой опустился до 113,07 иены 
со 113,26 днем ранее.

Фунт подорожал на 0,4% - до $1,3053, в паре с евро 
его курс повысился на 0,1%.

Объемы торгов, как ожидается, будут невелики всю не-
делю из-за сезона отпусков в инвестиционной отрасли.

Нефть стабильна в среду,  
Brent держится у $45 за баррель

Рынок нефти стабилен в ходе торгов в среду, инвесто-
ры оценивают шансы на реальные договоренности на 
предстоящих переговорах стран ОПЕК, новые прогнозы 
американского Минэнерго и данные Американского ин-
ститута нефти (API) о товарных запасах углеводородов.

Котировка октябрьского контракта на нефть Brent на 
лондонской бирже ICE Futures к 08:30 мск не измени-
лась по сравнению с уровнем на закрытие предыдущих 
торгов, составив $44,98 за баррель. Накануне цена Brent 
снизилась на 0,9%.

Цена фьючерса на нефть WTI на сентябрь на элек-
тронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) 
уменьшилась утром 10 августа на 4 цента (0,09%) - до 
$42,72 за баррель. Во вторник WTI подешевела на 
0,6%.

По оценкам API, коммерческие запасы нефти в США 
выросли на прошлой неделе на 2,1 млн баррелей. Офи-
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циальные данные Минэнерго будут обнародованы в 
17:30 мск в среду, и аналитики, опрошенные The Wall 
Street Journal, ожидают снижения запасов нефти на 800 
тыс. баррелей.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что 
планирует переговоры и с эмиром Катара, а также до-
бивается обсуждений с президентом Ирана Хасаном Ру-
хани и президентом РФ Владимиром Путиным. Перего-
воры планируются в преддверии августовской и 
сентябрьской встреч нефтедобывающих стран с целью 
поддержания цен на нефть, сказал Н.Мадуро в эфире 
государственного телевидения Венесуэлы. Он добавил, 
что уже обсудил ситуацию с королем Саудовской Ара-
вии.

По словам венесуэльского президента, нефть должна 
стоить $70 за баррель, такой уровень мог бы стимулиро-
вать рост мировой экономики.

Венесуэла выступает за стабилизацию цен на нефть 
и поиск равновесия на рынке.

Объем сделок по приобретению 
британских компаний инвестфондами 

рухнул на 95% после Brexit
Объем покупок контрольных пакетов акций компаний 

Великобритании инвестфондами, совершенных с  
24 июня по 2 августа, составил $165 млн против $3,27 
млрд за аналогичный период прошлого года, сообщает 
MarketWatch со ссылкой на исследование Dealogic.

Количество таких сделок сократилось с 20 до 17.
В Европе за указанный период было совершено  

70 сделок на сумму $5 млрд, показатель упал в годовом 
выражении на 77%.

Эксперты отмечают, что сокращение активности инве-
сторов вызвано их повышенной осторожностью в отно-
шении оценки стоимости активов после решения Вели-
кобритании покинуть ЕС (Brexit).

Прибыль компаний США и Европы 
снизилась во II квартале - JPMorgan

Компании Европы и США демонстрируют сокращение 
прибыли во втором квартале 2016 года, причем макси-
мальное падение финпоказателей демонстрируют ком-
пании энергетического сектора, говорится в отчете банка 
JPMorgan Chase, который приводит агентство 
Bloomberg.

На данный момент отчетность за второй квартал об-
народовали 84% компаний в США и 77% европейских 
фирм.

В США 78% из отчитавшихся компаний, акции кото-
рых входят в расчет индекса Standard & Poor's 500, пре-
взошли прогнозы аналитиков по прибыли и 55% - по вы-
ручке. Вместе с тем в среднем прибыль в расчете на 
акцию упала в апреле-июне на 5% в годовом выраже-
нии, а без учета энергетических компаний снижение со-
ставило 1%.

Выручка американских компаний снизилась на 1%, 
без учета энергетического сектора рост соста-
вил 3%.

В Европе 59% компаний из индекса Stoxx Europe 500, 
обнародовавшие свою отчетность, зафиксировали луч-
шую, чем ожидалось, прибыль. Тем не менее, средняя 
прибыль на акцию упала во втором квартале на 9% (на 
7%, если исключить нефтегазовые фирмы).

Более половины (51%) европейских фирм превзошли 
прогнозы по выручке, которая в среднем снизилась на 
3% (и не изменилась без учета энергетических компа-
ний).

Отмечается, что по итогам четвертого квартала под-
ряд динамика прибыли как европейских, так и американ-
ских компаний отстает от динамики их выручки.
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