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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

31.05.2016	 	м.	Київ		 №	615

Про затвердження Змін до 
Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудитор-
ські перевірки професій-
них учасників ринку цінних 
паперів

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	 
02	серпня	2016	року	за	№	1066/29196

Відповідно	до	пункту	24	частини	другої	статті	7	Закону	
України	«Про	державне	регулювання	ринку	цінних	папе-
рів	в	Україні»,	статті	15	Закону	України	«Про	фінансові	
послуги	та	державне	регулювання	ринків	фінансових	по-
слуг»	та	Закону	України	«Про	аудиторську	діяльність»

Національна комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	 Затвердити	 Зміни	 до	 Порядку	 ведення	 реєстру	 

аудиторських	 фірм,	 які	 можуть	 проводити	 аудиторські	
перевірки	 професійних	 учасників	 ринку	 цінних	 паперів,	

затвердженого	 рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	
паперів	 та	 фондового	 ринку	 від	 25	 жовтня	 2012	 року	
№	 1519	 «Про	 затвердження	 Порядку	 ведення	 реєстру	
аудиторських	 фірм,	 які	 можуть	 проводити	 аудиторські	
перевірки	професійних	учасників	ринку	цінних	паперів»,	
зареєстрованого	в	Міністерстві	юстиції	України	28	грудня	
2012	року	за	№	2213/22525	(із	змінами)	(далі	–	Порядок),	
що	додаються.
2.	Аудиторські	фірми,	які	протягом	2013	 -	2016	років	

були	внесені	до	реєстру	аудиторських	фірм,	які	можуть	
проводити	аудиторські	перевірки	професійних	учасників	
ринку	цінних	паперів,	протягом	2	місяців	з	дня	набрання	
чинності	цим	рішенням	надсилають	засвідчені	підписом	
керівника	та	печаткою	аудиторської	фірми	(у	разі	наяв-
ності)	 реєстраційну	 картку	 для	 внесення	 до	 реєстру	 
аудиторських	 фірм,	 які	 можуть	 проводити	 аудиторські	
перевірки	 професійних	 учасників	 ринку	 цінних	 паперів	
(додаток	3	до	Порядку)	та	оновлену	анкету	щодо	ділової	
репутації	аудиторської	фірми	(додаток	5	до	Порядку).
3.	Департаменту	систематизації	та	аналізу	фінансової	

звітності	учасників	ринку	цінних	паперів	та	емітентів,	та	
пруденційного	нагляду	(Рафальська	К.)	забезпечити	по-
дання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Мініс-
терства	юстиції	України.
4.	 Департаменту	 інформаційних	 технологій	 та	 діло-

водства	(Фоменко	Є.)	забезпечити	оприлюднення	цього	
рішення	на	офіційному	веб-сайті	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 615 від 31.05.2016 р. 
Рішення Комісії № 747 від 12.07.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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5.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	
(Юшкевич	О.)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
6.	Це	рішення	набирає	чинності	з	дня	його	офіційного	

опублікування.
7.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

Голову	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	Т.	Хромаєва.	

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії	з	цін-
них	паперів	та	фондового	ринку
31	травня	2016	№	615

Зареєстровано	 в	 Міністерстві	 юс-
тиції	 України	 02	 серпня	 2016	 року	
за	№	1066/29196

Зміни
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм,  

які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

1.	У	розділі	I:
1)	абзац	восьмий	пункту	2	викласти	в	такій	редакції:
«Інші	терміни	вживаються	у	цьому	Порядку	відповідно	

до	Законів	України	«Про	фінансові	послуги	та	державне	
регулювання	ринків	фінансових	послуг»,	«Про	аудитор-
ську	діяльність»,	«Про	державне	регулювання	ринку	цін-
них	паперів	в	Україні»,	«Про	цінні	папери	та	фондовий	
ринок»,	«Про	телекомунікації».»;
2)	абзац	другий	пункту	3	викласти	в	такій	редакції:
«У	разі	надання	заявником	неповного	пакета	докумен-

тів	для	внесення	до	Реєстру,	внесення	змін	до	Реєстру	
НКЦПФР,	видачі	дубліката	Свідоцтва	НКЦПФР	повертає	
такий	 пакет	 документів	 протягом	 10	 календарних	 днів	
без	розгляду.».
2.	Пункт	2	розділу	II	викласти	в	такій	редакції:
«2.	Свідоцтво	підписується	особою,	уповноваженою	рі-

шенням	НКЦПФР,	та	скріплюється	печаткою	НКЦПФР.».
3.	У	розділі	III:
1)	пункт	1	після	слів	«внесення	змін	до	Реєстру»	допо-

внити	словами	«виключення	з	Реєстру,»;
2)	пункт	2	викласти	в	новій	редакції:
«2.	Заявник	надсилає	документи	поштою	або	подає	їх	

особисто	 до	 загального	 відділу	 центрального	 апарату	
НКЦПФР	лише	у	швидкозшивачі	з	внутрішнім	описом	та	
пронумерованими	 аркушами,	 які	 прошиті	 у	 спосіб,	 що	
унеможливлює	їх	роз’єднання	без	порушення	цілісності.	
На	зворотному	боці	останнього	аркуша	прошитих	доку-
ментів	 має	 міститися	 напис	 такого	 змісту:	 «Прошито,	
пронумеровано	та	скріплено	підписом	[__]	аркушів»	або	
«Прошито,	 пронумеровано	 та	 скріплено	 підписом	 і	 пе-
чаткою	(за	наявності)	[__]	аркушів».»;
3)	пункт	3	доповнити	новим	абзацом	такого	змісту:
«Електронна	форма	документів	формується	за	допо-

могою	автоматизованої	системи,	розміщеної	на	офіцій-
ному	веб-сайті	НКЦПФР.»;
4)	пункт	6	після	слів	«щодо	внесення	змін	до	Реєстру»	до-

повнити	словами	«про	відмову	у	внесенні	змін	до	Реєстру,»;

5)	пункти	8,	9	викласти	в	новій	редакції:
«8.	Рішення	щодо	внесення	аудиторської	фірми	до	Ре-

єстру	або	про	виключення	з	Реєстру,	відмову	у	внесенні	
до	Реєстру,	видачу	дубліката	Свідоцтва,	внесення	змін	
до	Реєстру	(у	разі	змін,	передбачених	підпунктами	«а»	та	
«г»	пункту1	розділу	VІ	цього	Порядку)	та	відмову	у	вне-
сенні	змін	до	Реєстру	підлягають	опублікуванню	в	одно-
му	з	офіційних	друкованих	видань	НКЦПФР	та	щомісяч-
ному	оприлюдненню	на	офіційному	веб-сайті	НКЦПФР.	
Реєстр	регулярно	оновлюється	на	офіційному	веб-сайті	
НКЦПФР.
9.	НКЦПФР	своїм	рішенням	може	уповноважити	поса-

дову	особу	НКЦПФР	на	здійснення	повноважень,	перед-
бачених	пунктами	6	та	7	цього	розділу.	У	такому	випадку	
рішення	 уповноваженої	 посадової	 особи	 НКЦПФР	
оформлюються	розпорядженнями	за	формами,	встанов-
леними	 цим	 Порядком,	 які	 підлягають	 щомісячному	
оприлюдненню	 на	 офіційному	 веб-сайті	 НКЦПФР	 (до-
датки	10	-	15).».	
4.	У	розділі	IV:	
1)	у	пункті	1:
підпункт	1.2	викласти	в	новій	редакції:
«1.2	 мають	 штат	 працівників,	 який	 складається	 не	

менше	ніж	із	трьох	аудиторів,	які	працюють	за	основним	
місцем	роботи	в	цій	аудиторській	фірмі	та	
кожен	із	яких	має	сертифікат	аудитора	і	документ,	що	

підтверджує	 проходження	 навчання	шляхом	 підготовки	
за	відповідною	програмою	навчання;»;	
доповнити	новими	підпунктами	1.3,	1.4	такого	змісту:
«1.3	мають	чинне	свідоцтво	про	відповідність	системи	

контролю	якості,	видане	Аудиторською	палатою	України;
1.4	мають	веб-сайт	аудиторської	фірми.»;
2)	пункт	5	доповнити	новим	підпунктом	такого	змісту:
«5.4	надходження	інформації	про	непроходження	за-

явником	зовнішньої	перевірки	системи	контролю	якості	
аудиторських	послуг».
3)	пункт	6	викласти	в	такій	редакції:
«6.	У	випадках	відмови	у	внесенні	до	Реєстру,	перед-

бачених	пунктом	5	цього	розділу,	 заявник	може	подати	
до	НКЦПФР	нову	заяву	про	внесення	до	Реєстру	не	рані-
ше	ніж	через	місяць	з	дати	прийняття	рішення	про	від-
мову	у	внесенні	до	Реєстру.»
5.	Після	розділу	IV	доповнити	новим	розділом	V	такого	

змісту:
«V.	Продовження	строку	дії	Свідоцтва	
1.	Для	продовження	строку	дії	Свідоцтва	аудиторська	

фірма	подає	до	НКЦПФР	заяву	про	внесення	змін	до	Ре-
єстру	(додаток	8),	копію	свідоцтва	про	внесення	в	реєстр	
аудиторських	фірм	та	аудиторів,	виданого	Аудиторською	
палатою	України,	 засвідчену	підписом	 керівника	 та	пе-
чаткою	 аудиторської	 фірми	 (за	 наявності),	 та	 оригінал	
Свідоцтва.
2.	Вказані	документи	подаються	не	пізніше	дати	закін-

чення	терміну	чинності	Свідоцтва.».
У	зв’язку	з	цим,	розділи	V-VII	вважати	відповідно	роз-

ділами	VI-VIII.
6.	Розділ	VI	викласти	в	новій	редакції:
«VI.	Порядок	внесення	змін	до	Реєстру
1.	Аудиторська	фірма	у	процесі	провадження	своєї	ді-

яльності	повідомляє	НКЦПФР	про	всі	зміни	даних,	зазна-
чених	у	документах,	що	додавалися	до	заяви	на	внесен-
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ня	 до	 Реєстру,	 визначених	 пунктом	 2	 розділу	 IV	 цього	
Порядку,	зокрема	у	разі	зміни:
а)	найменування	аудиторської	фірми;
б)	місцезнаходження	аудиторської	фірми	(адреса,	те-

лефон);
в)	 інформації	 щодо	 електронної	 адреси,	 веб-сайту	 

аудиторської	фірми;
г)	номера,	серії,	дати	видачі	та	терміну	чинності	свідо-

цтва	про	внесення	в	Реєстр	аудиторських	фірм	та	ауди-
торів,	виданого	Аудиторською	палатою	України;	
ґ)	зміна	працівників	(сертифікованих	аудиторів)	та/або	

керівника	аудиторської	фірми,	які	безпосередньо	брати-
муть	 участь	 у	 проведенні	 аудиторських	 перевірок	 про-
фесійних	учасників	ринку	цінних	паперів;
д)	у	штатному	розписі	аудиторської	фірми	(у	випадку	

звільнення	або	прийняття	на	роботу	сертифікованих	ау-
диторів),	 які	 безпосередньо	 братимуть	 участь	 у	 прове-
денні	 аудиторських	 перевірок	 професійних	 учасників	
ринку	цінних	паперів;
е)	в	інформації	про	пов’язаних	осіб	аудиторської	фірми;
є)	в	інформації	про	пов’язаних	осіб	керівника	та	пра-

цівників	 аудиторської	 фірми,	 які	 безпосередньо	 брати-
муть	 участь	 у	 проведенні	 аудиторських	 перевірок	 про-
фесійних	учасників	ринку	цінних	паперів;
ж)	 терміну	 чинності	 сертифіката	 аудитора	 керівника	

аудиторської	фірми	та/або	працівників	 (сертифікованих	
аудиторів),	 які	 безпосередньо	 братимуть	 участь	 у	 про-
веденні	 аудиторських	 перевірок	 професійних	 учасників	
ринку	цінних	паперів;
з)	терміну	чинності	свідоцтва	про	відповідність	систе-

ми	 контролю	 якості,	 виданого	 Аудиторською	 палатою	
України;
и)	інформації	в	документах,	що	підтверджують	прохо-

дження	навчання	керівника	фірми	та	працівників,	які	без-
посередньо	братимуть	участь	у	проведенні	аудиторських	
перевірок	 професійних	 учасників	 ринку	 цінних	 паперів	
шляхом	 підготовки	 за	 відповідною	 програмою,	 затвер-
дженою	 Аудиторською	 палатою	 України	 відповідно	 до	
Закону	 України	 «Про	 аудиторську	 діяльність»	 та	 пого-
дженою	з	НКЦПФР.
2.	Аудиторська	фірма	протягом	30	 календарних	днів	

від	дати	виникнення	змін,	передбачених	пунктом	1	цього	
розділу,	надає	до	НКЦПФР	заяву	про	внесення	змін	до	
Реєстру	(додаток	8),	копію	свідоцтва	про	внесення	в	ре-
єстр	аудиторських	фірм	та	аудиторів,	виданого	Аудитор-
ською	 палатою	України,	 засвідчену	 підписом	 керівника	
та	печаткою	аудиторської	фірми	(за	наявності),	та	доку-
менти,	які	підтверджують	зазначені	зміни	в	пункті	1	цього	
розділу.
3.	Аудиторська	фірма	щороку	не	пізніше	25	лютого	по-

точного	року	подає	до	НКЦПФР	оновлену	анкету	щодо	
ділової	репутації	аудиторської	фірми	(додаток	5).	
4.	У	разі	виникнення	змін,	що	стосуються	інформації,	

зазначеної	у	Свідоцтві,	заявник	разом	з	відповідними	до-
кументами	подає	оригінал	Свідоцтва.
5.	 У	 разі	 прийняття	 рішення	 НКЦПФР	 про	 внесення	

змін	 до	 Реєстру,	 передбачених	 підпунктами	 «а»,	 «г»	
пункту	 1	 цього	 розділу,	 НКЦПФР	 видає	 заявнику	 нове	
Свідоцтво	та	анулює	попереднє	Свідоцтво.
Зазначене	 рішення	 приймається	 НКЦПФР	 протягом	

тридцяти	днів	з	дня	отримання	відповідних	документів.

6.	 Підставами	 для	 прийняття	 НКЦПФР	 рішення	 про	
відмову	у	внесенні	змін	до	Реєстру	є:
1)	невідповідність	поданих	документів	вимогам	цього	

Порядку;
2)	недостовірність	 інформації	в	документах,	поданих	

заявником	для	внесення	змін	до	Реєстру;
3)	неповнота	інформації	в	документах,	поданих	заяв-

ником	для	внесення	змін	до	Реєстру;
4)	надходження	інформації	до	НКЦПФР	про	непрохо-

дження	заявником	зовнішньої	перевірки	системи	контр-
олю	якості	аудиторських	послуг.
7.	У	випадках	відмови	у	внесенні	змін	до	Реєстру,	пе-

редбачених	пунктом	6	цього	розділу,	 заявник	може	по-
дати	до	НКЦПФР	нову	заяву	про	внесення	змін	до	Реє-
стру	 не	 раніше	 ніж	 через	 місяць	 з	 дати	 прийняття	
рішення	про	відмову	у	внесенні	змін	до	Реєстру.».	
7.	Розділ	VII	доповнити	новим	пунктом	такого	змісту:
«6.	Підставами	для	прийняття	НКЦПФР	рішення	про	

відмову	у	видачі	дубліката	Свідоцтва	є:
1)	невідповідність	поданих	документів	вимогам	цього	

Порядку;
2)	недостовірність	 інформації	в	документах,	поданих	

заявником	для	видачі	дубліката	Свідоцтва;
3)	неповнота	інформації	в	документах,	поданих	заяв-

ником	для	видачі	дубліката	Свідоцтва;
4)	надходження	інформації	про	непроходження	заяв-

ником	 зовнішньої	 перевірки	 системи	 контролю	 якості	 
аудиторських	послуг».
8.	У	розділі	VIII:	
1)	у	пункті	1:	
підпункт	1.5	викласти	в	такій	редакції:	
«1.5	 виявлення	 недостовірної	 інформації	 в	 докумен-

тах	аудиторської	фірми,	що	надавалися	до	НКЦПФР	для	
внесення	 (або	 внесення	 змін	 до	 інформації)	 аудитор-
ської	фірми	до	Реєстру,	про	що	стало	відомо	НКЦПФР	
після	включення	аудиторської	фірми	до	Реєстру;»;
підпункт	1.8	викласти	в	такій	редакції:	
«1.8	порушення	вимог	пунктів	1	та	3	розділу	VI	цього	

Порядку;»;
2)	 після	 пункту	 1	 доповнити	 новим	 пунктом	 такого	

змісту:
«2.	У	разі	виключення	аудиторської	фірми	з	Реєстру	

на	підставі	підпункту	1.1	пункту	1	цього	розділу	заявник	
разом	із	заявою,	подає	оригінал	Свідоцтва.».
У	зв’язку	з	цим	пункти	2	-	5	вважати	відповідно	пункта-

ми	3	–	6;
3)	пункт	4	викласти	в	такій	редакції:	
«4.	У	разі	прийняття	рішення	про	виключення	аудитор-

ської	фірми з	Реєстру	у	випадках,	передбачених	підпунк-
тами	1.2	-	1.4,	1.6	та	1.9	пункту	1	цього	розділу,	заявник	
може	подати	документи	для	внесення	до	Реєстру	не	ра-
ніше	 ніж	 через	 рік	 з	 дати	 прийняття	 рішення	НКЦПФР	
про	виключення.»;
4)	 після	 пункту	 4	 доповнити	 новим	 пунктом	 такого	

змісту:
«5.	У	разі	прийняття	рішення	про	виключення	аудитор-

ської	фірми з	Реєстру	у	випадках,	передбачених	підпунк-
тами	1.5,	 1.7,	 1.8,	 1.10	 пункту	 1	цього	розділу,	 заявник	
може	подати	документи	для	внесення	до	Реєстру	не	ра-
ніше	 ніж	 через	 3	 місяця	 з	 дати	 прийняття	 рішення	
НКЦПФР	про	виключення.».
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У	зв’язку	з	цим	пункти	5,	6	вважати	пунктами	6,	7.
9.	Додатки	1,	3,	8	викласти	в	новій	редакції,	що	дода-

ються.
Директор департаменту 
систематизації та аналізу 
фінансової звітності учасників 
ринку цінних паперів 
та емітентів, та пруденційного 
нагляду  К. Рафальська

Додаток	1
до	Порядку	ведення	реєстру	ауди-
торських	фірм,	які	можуть	проводи-
ти	аудиторські	перевірки	професій-
них	учасників	ринку	цінних	паперів
(пункт	1	розділу	II)

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

СВІДОЦТВО
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

______________________________________________,
(найменування	аудиторської	фірми)

______________________________________________,
(код	за	ЄДРПОУ)

______________________________________________
______________________________________________

(номер,	серія,	дата	видачі	свідоцтва	про	внесення	до	реєстру	
аудиторських	фірм	та	аудиторів,

виданого	Аудиторською	палатою	України)
внесено до реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів.
Реєстраційний	номер	свідоцтва	___________________
Серія	та	номер	свідоцтва		________________________
Строк	дії	свідоцтва:
з	_____________________	до		____________________
____________________	 ______	 _______________
(посада	уповноваженої	особи)	 (підпис)	 (ініціали,	прізвище)
	 М.	П.
«___»	____________	20__	року

Додаток	3
до	Порядку	ведення	реєстру	ауди-
торських	фірм,	які	можуть	проводи-
ти	аудиторські	перевірки	професій-
них	учасників	ринку	цінних	паперів
(підпункт	«б»	пункту	2	розділу	IV)

Реєстраційна картка
для внесення до реєстру аудиторських фірм, які 

можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

Інформація	про	аудиторську	фірму
1.	Найменування	аудиторської	фірми.
2.	Код	за	ЄДРПОУ.
3.	Дата	та	номер	запису	в	Єдиному	державному	реє-

стрі	юридичних	осіб,	фізичних	осіб	–	підприємців	та	гро-
мадських	формувань.
4.	Номер,	серія,	дата	видачі	свідоцтва	про	внесення	

до	 реєстру	 аудиторських	 фірм	 та	 аудиторів,	 виданого	 
Аудиторською	палатою	України.
5.	Місцезнаходження:
1)	поштовий	індекс;
2)	область;
3)	місто	(село);
4)	район;
5)	вулиця;
6)	будинок;
7)	корпус;
8)	квартира;
9)	телефон;
10)	факс;
11)	електронна	адреса;
12)	адреса	веб-сайту	аудиторської	фірми;
6.	 Інформація	 про	 керівника	 та	 працівників	 аудитор-

ської	фірми,	які	безпосередньо	братимуть	участь	у	про-
веденні	 аудиторських	 перевірок	 професійних	 учасників	
ринку	цінних	паперів:
1)	 прізвище,	 ім'я,	 по	батькові	 керівника	аудиторської	

фірми;
2)	серія,	номер	та	дата	видачі	сертифіката	аудитора	-	

керівника	фірми;
3)	 прізвища,	 імена,	 по	 батькові	 працівників	 аудитор-

ської	фірми,	які	мають	сертифікат	аудитора;
4)	 серії,	 номери	 та	 дати	 видачі	 сертифікатів	 аудито-

рів	-	працівників	аудиторської	фірми.
7.	 Інформація	 про	 банківські	 реквізити	 аудиторської	

фірми:
1)	найменування	банку;
2)	МФО	банку;
3)	поточний	рахунок;
4)	місцезнаходження	банку.
«___»	____________	20__	року	

__________________________
(підпис	керівника	аудиторської	фірми)

М.	П.

___________________
(ініціали,	прізвище)

Додаток	8
до	Порядку	ведення	реєстру	ауди-
торських	фірм,	які	можуть	проводи-
ти	аудиторські	перевірки	професій-
них	учасників	ринку	цінних	паперів
(пункт	1	розділу	V,	пункт	2	розділу	VI)

ЗАЯВА
про внесення змін до реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

______________________________________________,
(найменування	аудиторської	фірми	-	заявника)

______________________________________________,
(код	за	ЄДРПОУ)

______________________________________________ ,
(місцезнаходження)

______________________________________________,
(номер,	серія,	дата	видачі	свідоцтва	про	внесення	до	реєстру	

аудиторських	фірм	та	аудиторів,	виданого	Аудиторською	палатою	
України)

______________________________________________
(номер,	серія,	дата	видачі	свідоцтва	про	внесення	до	реєстру	
аудиторських	фірм,	які	можуть	проводити	аудиторські	перевірки	

професійних	учасників	ринку	цінних	паперів)
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Просимо	внести	зміни	до	Реєстру	аудиторських	фірм,	які	
можуть	 проводити	 аудиторські	 перевірки	 професійних	
учасників	ринку	цінних	паперів:
______________________________________________
______________________________________________

(зміни	в	документах,	що	подані	до	Національної	комісії	з	цінних	
паперів	та	фондового	ринку	заявником)

До	заяви	додається	копія	свідоцтва	про	внесення	в	ре-
єстр	аудиторських	фірм	та	аудиторів,	виданого	Аудитор-
ською	палатою	України,	 засвідчена	підписом	 керівника	
та	печаткою	аудиторської	фірми	(за	наявності),	та	доку-
менти,	які	підтверджують	зміни	в	документах,	що	дода-
валися	 до	 заяви	 на	 внесення	 до	 Реєстру,	 визначених	
пунктом	2	розділу	IV	Порядку.
«___»	____________	20__	року
	________________________________	 ____________________
	(підпис	керівника	аудиторської	фірми)	 (ініціали,	прізвище)

М.	П.
(за	наявності)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ 
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

12.07.2016		 м.	Київ		 №	747

Про затвердження Змін до 
Системи довідників та кла-
сифікаторів Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку 

Зареєстровано	в	Міністерстві	юстиції	України	 
02	серпня	2016	р.	за	№	1067/29197

Відповідно	до	пункту	13	статті	8	Закону	України	«Про	
державне	регулювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	з	
метою	 забезпечення	 ефективного	 функціонування	 ін-
формаційної	системи	Національної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку	та	створення	умов	для	запрова-
дження	новітніх	підходів	до	застосування	інформаційних	
технологій	у	діяльності	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1.	Затвердити	Зміни	до	Системи	довідників	та	класи-

фікаторів	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фон-
дового	ринку,	затвердженої	рішенням	Національної	комі-
сії	 з	 цінних	 паперів	 та	фондового	 ринку	 від	 08	 травня	
2012	року	№	646,	зареєстрованої	у	Міністерстві	юстиції	
України	25	травня	2012	року	за	№	831/21143	(із	змінами),	
що	додаються.
2.	 Департаменту	 інформаційних	 технологій	 та	 діло-

водства	забезпечити:
подання	цього	рішення	для	здійснення	експертизи	на	

відповідність	Конвенції	про	захист	прав	людини	 і	осно-
воположних	свобод	до	Секретаріату	Урядового	уповно-
важеного	у	справах	Європейського	суду	з	прав	людини	
Міністерства	юстиції	України;

подання	цього	рішення	на	державну	реєстрацію	до	Мі-
ністерства	юстиції	України;
оприлюднення	цього	рішення	на	офіційному	веб-сайті	

Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку.
3.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

(О.	Юшкевич)	забезпечити	опублікування	цього	рішення	
в	офіційному	друкованому	виданні	Національної	комісії	з	
цінних	паперів	та	фондового	ринку.
4.	Це	рішення	набирає	чинності	з	22	серпня	2016	року,	

але	не	раніше	дня	його	офіційного	опублікування.
5.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	на	

члена	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондово-
го	ринку	О.Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення	Національної	комісії
з	цінних	паперів	та	
фондового	ринку
12.07.2016	року	№747
Зареєстровано	 в	 Міністерстві	 юс-
тиції	України	02	серпня	2016	року	
за	№	1067/29197

Зміни
до Системи довідників та класифікаторів 

Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку

1)	Довідник	6	«Класифікація	фінансових	інструментів	
за	підгрупами»:	після	коду	показника
«

0101 Акція	привілейована

»
доповнити	новим	кодом	показника	такого	змісту:
«

0105 Акція	корпоративного	інвестиційного	фонду

»;
після	коду	показника	
«

0271 Облігація	міжнародної	фінансової	організації	
дисконтна

»	
доповнити	новими	кодами	показника	такого	змісту:	
«

0280 Облігація	Фонду	гарантування	вкладів	фізичних	
осіб	довгострокова

0281 Облігація	Фонду	гарантування	вкладів	фізичних	
осіб	середньострокова	

0282 Облігація	Фонду	гарантування	вкладів	фізичних	
осіб	короткострокова

0290 Державний	дериватив

».
2)	 Довідник	 7	 «Класифікація	 фінансових	 інструмен-

тів»:	
після	коду	показника
«

01310101 Акція	привілейована	документарна	на	
пред’явника

»
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

доповнити	новим	кодом	показника	такого	змісту:
«

01110105 Акція	корпоративного	інвестиційного	фонду	
проста	бездокументарна	іменна

»;
після	коду	показника
«

01120271 Облігація	міжнародної	фінансової	організа-
ції	дисконтна	бездокументарна	іменна

»
доповнити	новими	кодами	показника	такого	змісту:
«

01120280 Облігація	Фонду	гарантування	вкладів	
фізичних	осіб	довгострокова	бездокумен-
тарна	іменна

01120281 Облігація	Фонду	гарантування	вкладів	
фізичних	осіб	середньострокова	бездоку-
ментарна	іменна

01120282 Облігація	Фонду	гарантування	вкладів	
фізичних	осіб	короткострокова	бездокумен-
тарна	іменна

01160290 Державний	дериватив	бездокументарний	
іменний

»;
код	показника	
«

01120400 Ощадний	(депозитний)	сертифікат	бездоку-
ментарний	іменний

»
викласти	у	такій	редакції:	
«

01220400 Ощадний	(депозитний)	сертифікат	докумен-
тарний	іменний

».
3)	Довідник	19	«Дати	вчинення	дій»	доповнити	новими	

кодами	показника	такого	змісту:	
«

66 Дата	прийняття	відповідним	органом	управління	
емітента	рішення	про	попереднє	надання	згоди	на	
вчинення	значних	правочинів	

67 Дата	прийняття	відповідним	органом	управління	
емітента	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	
значного	правочину

68 Дата	прийняття	відповідним	органом	управління	
емітента	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	
правочину	із	заінтересованістю

69 Дата	прийняття	рішення	відповідним	органом	
управління	емітента	щодо	зміни	складу	посадових	
осіб	емітента	

70 Дата	отримання	акціонерним	товариством	повідо-
млення	про	заміну	члена	наглядової	ради	-	пред-
ставника	акціонера	(акціонерів)

71 Дата,	з	якої	припинено	повноваження	посадової	осо-
би,	якщо	її	повноваження	припиняються	без	прийнят-
тя	рішення	відповідним	органом	управління	емітента

72 Дата,	коли	емітент	дізнався	про	винесення	судом	
ухвали	про	порушення	провадження	у	справі	
щодо	посадової	особи	(у	тому	числі	посадової	
особи,	повноваження	якої	припинені)	

73 Дата	розірвання	договору	поруки	чи	страхування	
ризиків	непогашення	основної	суми	боргу	(непо-
гашення	основної	суми	боргу	та	невиплати	доходу	
за	облігаціями)

74 Дата	відкликання	гарантії	виконання	емітентом	
зобов’язання	щодо	погашення	основної	суми	
боргу	(погашення	основної	суми	боргу	та	виплати	
доходу	за	облігаціями)	

75 Дата	прийняття	уповноваженим	органом	акціонер-
ного	товариства	рішення	про	встановлення	дати	
складення	переліку	осіб,	які	мають	право	на	
отримання	дивідендів,	порядок	та	строк	їх	виплати

».
4)	Довідник	21	«Перелік	та	коди	видів	адміністратив-

них	даних,	особливої	інформації	про	іпотечні	цінні	папе-
ри»	доповнити	новими	кодами	показника	такого	змісту:	
«

32 Відомості	про	прийняття	рішення	про	розміщен-
ня	цінних	паперів	на	суму,	що	перевищує	10	від-
сотків	статутного	капіталу

33 Відомості	про	прийняття	рішення	про	попереднє	
надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів

34 Відомості	про	прийняття	рішення	про	надання	
згоди	на	вчинення	значних	правочинів

35 Відомості	про	прийняття	рішення	про	надання	
згоди	на	вчинення	правочинів,	щодо	вчинення	
яких	є	заінтересованість	(для	емітентів	-	акціо-
нерних	товариств)

36 Відомості	про	порушення	провадження	у	справі	
про	відшкодування	емітенту	збитків,	завданих	
посадовою	особою	такого	емітента

37 Відомості	про	заміну	поручителя	(страховика,	
гаранта),	що	здійснює	забезпечення	випуску	
боргових	цінних	паперів

38 Відомості	про	прийняття	рішення	про	виплату	
дивідендів

».
5.	Довідник	44	«Перелік	та	коди	територій	(областей)	

України»	викласти	в	такій	редакції:
«Для	класифікації	територій	(областей)	України	в	части-

ні	 кодифікації	 областей	 України,	 Автономної	 республіки	
Крим,	міст	Києва	та	Севастополя	використовуються	перші	
п’ять	символів	кодів	Класифікатора	об'єктів	адміністративно-
територіального	устрою	України	(КОАТУУ),	затвердженого	
наказом	Державного	комітету	по	стандартизації,	метроло-
гії	та	сертифікації	України	від	31	жовтня	1997	року	№	659	
(із	змінами	та	доповненнями).».
6.	Довідник	45	«Класифікація	країн	світу»	викласти	в	

такій	редакції:
«Для	 класифікації	 країн	 світу	 використовується	 По-

кажчик	 цифрових	 кодів	 країн	 світу	 за	 ДСТУ	 ISO	 
3166-1:2009.».
7.	Довідник	46	«Перелік	та	коди	валют»	викласти	в	та-

кій	редакції:
«Для	класифікації	валют	використовується	Покажчик	

цифрових	кодів	валют	за	ДСТУ	ISO	4217:2010.».

Директор департаменту
інформаційних технологій
та діловодства  Є. Фоменко
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРмАЦІйНІ ПОВІДОмЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 корпоративного	 управління	 та	
корпоративних	фінансів	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку,	що	діє	на	підставі	рішення	Ко-
місії	від	10.11.2015	№1843,	на	підставі	підп.	9	п.	4	глави	
5	розділу	ІII	Положення	про	порядок	здійснення	емісії	об-
лігацій	 підприємств,	 облігацій	 міжнародних	фінансових	
організацій	 та	 їх	 обігу,	 затвердженого	 рішенням	 Комісії	
від	 27.12.2013	№2998,	 зареєстрованого	 в	 Міністерстві	
юстиції	України	28	січня	2014	року	за	№171/24948	(зі	змі-
нами),	 та	 відповідно	до	документів,	 наданих	на	продо-
вження	 визначених	 Рішенням	 про	 закрите	 (приватне)	
розміщення	безпроцентних	(дисконтних)	іменних	обліга-
цій	серії	А	строків	обігу	та	погашення	облігацій	ТОВ «Ін-
тербізнес Капітал»	(код	за	ЄДРПОУ:	35912922,	місцез-
находження:	02160,	м.	Київ,	вул.	Возз’єднання,	буд.	7-А),	
відновлено	обіг	облігацій	серії	«А»	ТОВ	«Інтербізнес	Ка-
пітал»	 -	 розпорядження №8-КФ-ВО-О від 16 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	Національної	комісії	з	цінних	па-
перів	та	фондового	ринку,	що	діє	на	підставі	рішення	Ко-
місії	 від	10.11.2015	№1843	та	на	підставі	п.	2	розділу	 І	
Порядку	 скасування	 реєстрації	 випусків	 акцій,	 затвер-
дженого	рішенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	
та	фондового	ринку	від	23.04.2013	№737,	зареєстрова-
ного	 в	 Міністерстві	 юстиції	 України	 28.05.2013	 за	
№	 822/23354,	 зі	 змінами,	 та	 відповідно	 до	 документів,	
наданих	ПрАТ	«МАГАЗИН	411»	(03039,	м.	Київ,	пр-т	Чер-

вонозоряний,	 буд.	 196,	 код	 за	 ЄДРПОУ:	 19263446)	 на	
скасування	реєстрації	випуску	акцій	у	зв’язку	з	перетво-
ренням	акціонерного	товариства	в	ТОВ	«МАГАЗИН	411»,	
скасовано	 реєстрацію	 випуску	 акцій	ПрАТ «мАГАЗИН 
411».	Свідоцтво	про	реєстрацію	випуску	акцій	ПрАТ	«МА-
ГАЗИН	411»	від	27.05.2011	№222/10/1/11,	видане	Тери-
торіальним	управлінням	Державної	комісії	з	цінних	папе-
рів	та	фондового	ринку	в	м.	Києві	 та	Київській	області,	
анульовано	 –	 розпорядження № 233-КФ-С-А від 
18 серпня 2016 року.

*   *   *
Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-

нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 спільного	 інвестування	 та	 регу-
лювання	діяльності	 інституційних	 інвесторів,	відповідно	
до	пункту	5	розділу	V	Положення	про	порядок	розміщен-
ня,	обігу	та	викупу	цінних	паперів	інституту	спільного	ін-
вестування,	 затвердженого	 рішенням	 Комісії	 від	
30.07.2013	№1338,	зареєстрованого	в	Міністерстві	юсти-
ції	України	28.08.2013	за	№1475/24007,	рішення	Комісії	
№854	від	16.08.2016,	звіту	про	досягнення	мінімального	
обсягу	активів	Пайового	закритого	недиверсифікованого	
венчурного	інвестиційного	фонду	«Саргас»	(код	ЄДРІСІ	-	
23300386)	та	додаткових	документів,	наданих	ТОВ	«КОМ-
ПАНІЯ	 З	 УПРАВЛІННЯ	 АКТИВАМИ	 «БІЗНЕС-ГАРАНТ»	
(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	-	38061832),	ви-
знано	 Пайовий закритий недиверсифікований вен-
чурний інвестиційний фонд «Саргас» ТОВ «КОмПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАмИ «БІЗНЕС-ГАРАНТ» 
таким,	що	відповідає	вимогам	щодо	мінімального	обсягу	
активів	 пайового	 фонду	 –	 розпорядження № 0305-СІ 
від 17 серпня 2016 року.

18.08.2016 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.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Публiчне акцiонерне товариство 

"Київгаз"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 03346331
3.	Місцезнаходження 01013,	мiсто	Київ,	вул.	Кiквiдзе,	4Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0444950404	0444987306
5.	Електронна	поштова	адреса press@kyivgaz.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

http://kyivgaz.ua/

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	
емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	

припинено	повноваження	Голови	Наглядової	ради	ПАТ	«Київгаз»	Фоменка	
Євгенiя	Олександровича.	Непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	вiдсутня.	Перебував	на	посадi	3	роки	352	днi.	Посадова	особа	не	
володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента.	 Згоди	 на	 розкриття	 пас-
портних	даних	не	надав.	Замiсть	звiльненої	особи	на	посаду	голови	Нагля-
дової	ради	нiкого	не	обрано.

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
припинено	 повноваження	 члена	Наглядової	 ради	ПАТ	 «Київгаз»	 Камене-
цького	 Юрiя	 Олександровича.	 Непогашена	 судимiсть	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	вiдсутня.	Перебував	на	посадi	3	роки	352	днi.	Посадова	
особа	не	володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента.	Згоди	на	розкрит-
тя	паспортних	даних	не	надав.

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
припинено	 повноваження	 члена	 Наглядової	 ради	 ПАТ	 «Київгаз»	 Гудзя	
Андрiя	Анатолiєвича.	Непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини	 вiдсутня.	 Перебував	 на	 посадi	 3	 роки	 352	 днi.	 Посадова	 особа	 не	
володiє	 часткою	 в	 статутному	 капiталi	 емiтента.	 Згоди	 на	 розкриття	 пас-
портних	даних	не	надав.

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
припинено	повноваження	члена	Ревiзiйної	комiсiї	ПАТ	«Київгаз»	Романенко	
Нiни	 Павлiвни.	 Непогашена	 судимiсть	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	
вiдсутня.	Перебувала	на	посадi	3	роки	352	днi.	Посадова	особа	не	володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента.	Згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них	не	надала.

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
припинено	повноваження	члена	Ревiзiйної	комiсiї	ПАТ	«Київгаз»	Федоренка	
Олега	Iвановича.	Непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
вiдсутня.	Перебував	на	посадi	3	роки	352	днi.	Посадова	особа	не	володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента.	Згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них	не	надав.

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
припинено	повноваження	Голови	Ревiзiйної	комiсiї	ПАТ	«Київгаз»	Осипової	
Iрини	Анатолiївни.	Непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	злочини	
вiдсутня.	Перебувала	на	посадi	3	роки	352	днi.	Посадова	особа	не	володiє	
часткою	в	статутному	капiталi	емiтента.	Згоди	на	розкриття	паспортних	да-
них	не	надала.	Замiсть	звiльненої	особи	на	посаду	голови	Ревiзiйної	комiсiї	
нiкого	не	обрано.

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
Примака	Олександра	Сергiйовича	обрано	членом	Наглядової	ради	—	Не-
залежним	директором.	Обрано	на	строк	визначений	Законом	України	«Про	
акцiонернi	 товариства»	—	до	наступних	рiчних	 зборiв.	Протягом	останнiх	
5	(пяти)	рокiв	обiймав	посади:	з	груденя	2015	—	по	теперешнiй	час	шеф-
редактор	 ТРК	 «ГЛАС»;	 —	 липень-грудень	 2015	 р.	 —	 Дистриб’юторська	
компанiя,	 генеральний	 директор;	 -червень	 2011	 р.	 -грудень	 2014	 р.-	 
VA	Logistic	(Iзраїль),	керуючий	партнер.	Непогашена	судимiсть	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	вiдсутня.	Змiни	у	складi	вiдбулися	згiдно	ст.	32,	53	За-
кону	України	«Про	акцiонернi	товариства».	Згоди	на	розкриття	паспортних	
даних	не	надав.	Посадова	особа	не	володiє	часткою	у	статутному	капiталi	
ПАТ	«Київгаз».

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiiд	17.08.2016	р.	
Терещенка	Володимира	Олексiйовича	обрано	членом	Наглядової	ради	—	
Незалежним	 директором.	 Обрано	 на	 строк	 визначений	 Законом	 України	
«Про	 акцiонернi	 товариства»	 —	 до	 наступних	 рiчних	 зборiв.	 Протягом	
останнiх	 5	 (пяти)	 рокiв	 обiймав	 посади:	 08.2005	 —	 04.2013	 директора	
ТОВ	«Юридичне	об’єднання	«Капiтал	Правiс»;	04.2013	—	09.2014	заступни-
ка	 Генерального	 директора	 Державного	 пiдприємства	 «Нацiональна	
кiнематика	України»;	04.2015	—	03.2016	Тимчасово	виконуючого	обовязки	
директора	 Державного	 пiдприємства	 Мiнiстерства	 оброни	 України	
«Укрвiйськбуд»;	 09.2007	—	 по	 теперiшнiй	 час	 iндивiдуальна	 адвокатська	
дiяльнiсть	 на	 пiдставi	 Свiдоцтва	 про	 право	 на	 заняття	 адвокатською	

дiяльнiстю	№	3433/10,	що	видане	на	пiдставi	рiшення	№	157	Київської	об-
ласної	 квалiфiкацiйної-дисциплiнарної	 комiсiї	 адвокатури.	 Непогашена	
судимiсть	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 вiдсутня.	 Змiни	 у	 складi	
вiдбулися	згiдно	ст.	32,	53	Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».	Зго-
ди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надав.	Посадова	особа	не	 володiє	
часткою	у	статутному	капiталi	ПАТ	«Київгаз».

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
Голоскокову	 Валерiю	Олегiвну	 обрано	 членом	Наглядової	 ради	—	Неза-
лежним	директором.	Обрано	на	строк,	визначений	Законом	України	«Про	
акцiонернi	 товариства»	—	до	наступних	рiчних	 зборiв.	Протягом	останнiх	
5	(п’яти)	рокiв	обiймала	посади:	з	березня	2009	р.	по	жовтень	2014	р.	При-
ватний	 нотарiус	 Київського	 мiського	 нотарiального	 округу.	 Непогашена	
судимiсть	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 вiдсутня.	 Змiни	 у	 складi	
вiдбулися	згiдно	ст.	32,	53	Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».	Зго-
ди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надала.	Посадова	особа	не	володiє	
часткою	у	статутному	капiталi	ПАТ	«Київгаз».

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
Гудзя	Андрiя	Анатолiйовича	обрано	членом	Наглядової	ради	—	Представ-
ником	 акцiонера.	 Обрано	 на	 строк	 визначений	 Законом	 України	 «Про	
акцiонернi	товариства»	—	до	наступних	рiчних	зборiв.	Обрано	як	представ-
ника	акцiонера	—	Територiальної	громади	мiста	Києва	(Департамент	кому-
нальної	власностi	м.	Києва	виконавчого	органу	Київської	мiської	ради	(Київ-
ської	 мiської	 державної	 адмiнiстрацiї).	 Протягом	 останнiх	 5	 (п’яти)	 рокiв	
обiймав	 посади:	 з	 12.2010	 —	 по	 теперiшнiй	 час	 головний	 спецiалiст	
фiнансового	 вiддiлу,	 заступник	 начальника	 ГУ–	 начальник	 управлiння	
приватизацiї	 та	оформлення	прав	власностi,	 заступник	начальника	ГУ	—	
начальник	 управлiння	 приватизацiї,	 корпоративних	 прав,	 формування	 i	
розподiлу	 комунальної	 власностi	 ГУ	 управлiння	 комунальної	 власностi	
м.	Києва	виконавчого	органу	Київської	мiської	ради	(КМДА),	яке	02.01.2013	
перейменовано	у	Департамент	комунальної	власностi	м.	Києва	виконавчого	
органу	 Київської	 мiської	 ради	 (КМДА),	 заступник	 директора	 Департамен-
ту	—	начальник	управлiння	приватизацiї,	корпоративних	прав,	формування	
i	 розподiлу	 комунальної	 власностi,	 директор	 Департаменту	 комунальної	
власностi	м.	Києва	виконавчого	органу	Київської	мiської	ради	(КМДА).	Непо-
гашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	злочини	вiдсутня.	Змiни	у	складi	
вiдбулися	згiдно	ст.	32,	53	Закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».	Зго-
ди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надав.	Посадова	особа	не	 володiє	
часткою	у	статутному	капiталi	ПАТ	«Київгаз».

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
Найдюка	Вiталiя	Сергiйовича	обрано	членом	Наглядової	ради	—	Представ-
ником	 акцiонера.	 Обрано	 на	 строк	 визначений	 Законом	 України	 «Про	
акцiонернi	товариства»	—	до	наступних	рiчних	зборiв.	Обрано	як	представ-
ника	 акцiонера	—	Приватного	 акцiонерного	 товариства	 «Компанiя	 Київе-
нергохолдинг».	Протягом	останнiх	5	(п’яти)	рокiв	обiймав	посади:	09.2011-
05.2012	 Перший	 заступник	 Голови	 правлiння	 —	 фiнансовий	 директор	
ПрАТ	«Холдингова	компанiя	«Грiнко»;	09.2012-07.2014	фiнансового	дирек-
тора	ТОВ	«Луганське	енергетичне	обєднання»;	11.2014-06.2015	фiнансового	
директора	 ПрАТ	 «Холдингова	 компанiя	 «Енергомережа»;	 07.2015	 —	 по	
теперiшнiй	час	Генеральний	директор	ПрАТ	«Компанiя	Київенергохолднг».	
Непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	злочини	вiдсутня.	Змiни	у	
складi	вiдбулися	згiдно	ст.	32,	53	Закону	України	«Про	акцiонернi	товари-
ства».	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надав.	Посадова	особа	не	
володiє	часткою	у	статутному	капiталi	ПАТ	«Київгаз».

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
Коваленка	Миколу	Михайловича	обрано	членом	Наглядової	ради	—	пред-
ставником	акцiонера.	Обрано	на	строк,	визначений	Законом	України	«Про	
акцiонернi	товариства»	—	до	наступних	рiчних	зборiв.	Обрано	як	представ-
ника	 акцiонера	 —	 Приватного	 акцiонерного	 товариства	 «Компанiя	 Київ-
енергохолдинг».	 Протягом	 останнiх	 5	 (п’яти)	 рокiв	 обiймав	 посади:	
09.1999		—	08.2015	Директора	ПрАТ	«Глосар»;	08.2015	—	по	теперiшнiй	час	
заступника	Генерального	директора	ПрАТ	«Компанiя	Київенергохолдинг».	
Непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	злочини	вiдсутня.	Змiни	у	
складi	вiдбулися	згiдно	ст.	32,	53	Закону	України	«Про	акцiонернi	товари-
ства».	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	надав.	Посадова	особа	не	
володiє	часткою	у	статутному	капiталi	ПАТ	«Київгаз».

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
Тимченка	Фiделя	Iвановича	обрано	членом	Ревiзiйної	комiсiї	ПАТ	«Київгаз».	
Обрано	строком	на	3	роки.	Протягом	останнiх	5	(п’яти)	рокiв	обiймав	поса-
ди:	17.06.2010-04.03.2015	радника	Прем’єр-Мiнiстра	України	Секретарiату	
Кабiнету	Мiнiстрiв	України;	20.03.2015	—	по	теперiшнiй	час	радник	Голови	
правлiння	ПАТ	«Київгаз».	Непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	
злочини	вiдсутня.	Змiни	 у	 складi	Ревiзiйної	 комiсiї	 вiдбулися	 згiдно	 ст.	 73	
закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».	Згоди	на	розкриття	паспорт-
них	 даних	 не	 надав.	 Посадова	 особа	 не	 володiє	 часткою	 у	 статутному	
капiталi	ПАТ	«Київгаз».

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
Шамановську	 Оксану	 Ярославiвну	 обрано	 членом	 Ревiзiйної	 комiсiї	
ПАТ	«Київгаз».	Обрано	строком	на	3	роки.	Протягом	останнiх	5	(п’яти)	рокiв	
обiймала	посади:	директора	департаменту	матерiально-технiчного	поста-
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чання	та	складського	господарства	ПАТ	«Київгаз».	Непогашена	судимiсть	
за	корисливi	та	посадовi	злочини	вiдсутня.	Змiни	у	складi	Ревiзiйної	комiсiї	
вiдбулися	згiдно	ст.	73	закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».	Згоди	
на	розкриття	паспортних	даних	не	надала.	Посадова	особа	не	володiє	част-
кою	у	статутному	капiталi	ПАТ	«Київгаз».

Рiшенням	загальних	зборiв	акцiонерiв	ПАТ	«Київгаз»	вiд	17.08.2016	р.	
Федоренка	Олега	 Iвановича	 обрано	 членом	Ревiзiйної	 комiсiї	 ПАТ	 «Київ-
газ».	Обрано	строком	на	3	роки.	Останнi	5	рокiв	обiймав	посаду	начальнику	
вiддiлу	управлiння	корпоративними	правами	управлiння	приватизацiї,	кор-
поративних	прав,	формування	i	розподiлу	комунальної	власностi	Головного	
управлiння	комунальної	власностi	м.	Києва	виконавчого	органу	КМР	(КМДА),	
яке	перейменовано	у	Департамент	 комунальної	 власностi	м.	Києва	вико-
навчого	органу	КМР	(КМДА).	Непогашена	судимiсть	за	корисливi	та	посадовi	

злочини	вiдсутня.	Змiни	 у	 складi	Ревiзiйної	 комiсiї	 вiдбулися	 згiдно	 ст.	 73	
закону	України	«Про	акцiонернi	товариства».	Згоди	на	розкриття	паспорт-
них	 даних	 не	 надав.	 Посадова	 особа	 не	 володiє	 часткою	 у	 статутному	
капiталi	ПАТ	«Київгаз».

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 Горовий Сергiй Олександрович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 17.08.2016
(дата)

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЕЛЕКТРОмОТОР»

(код	ЄДРПОУ	05757966,	
місцезнаходження:	36008	м.Полтава,	вул.	Фрунзе,	155),

повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 
02 вересня 2016 р.

о 15.00 за адресою: 36008, м.Полтава, вул.Фрунзе,155, 
(4-й поверх, зал засідань).

ПОРЯДОК ДЕННИй
(перелік	питань,	що	виносяться	на	голосування):

1. Обрання лічильної комісії.
Проект	рішення:	«Обрати	лічильну	комісію	в	наступному	складі:
Голова	лічильної	комісії	–	Руснак	Світлана	Іванівна
Члени	лічильної	комісії:	Мошенець	Олена	Анатоліївна,	Гордієнко	Лідія	

Петрівна.».
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для 

голосування на загальних зборах.
Проект	рішення:	«Затвердити	порядок	та	спосіб	засвідчення	бюлетеню	

для	голосування	на	загальних	зборах	акціонерів	шляхом	його	підписання	
головою	реєстраційної	комісії	та	проставлення	печатки	ПАТ	«Електромо-
тор»».	

3. Обрання голови та секретаря зборів.
Проект	рішення:	«Обрати:	голова	зборів	–	Кожемяко	Сергій	Дмитрович,	

секретар	–	Кулікова	Раїса	Володимирівна».
4. Затвердження регламенту роботи зборів.

Проект	 рішення:	 «	 Затвердити	 наступний	 регламент	 зборів:	 виступи,	
пропозиції,	довідки	–	до	10	хвилин	по	кожному	питанню.	Кожен	 індивіду-
альний	виступ,	пропозиція,	довідка	–	не	більше	5	хвилин.	Перерву	провес-
ти	по	мірі	необхідності».

5. Зміни до Статуту та викладення Статуту в новій редакції.
Проект	рішення:	«	Затвердити	зміни	до	Статуту.	Викласти	Статут	в	но-

вій	редакції».
Інформація	 з	 проектом	рішень	щодо	 кожного	 з	питань,	 включених	

до	 проекту	 порядку	 денного,	 розміщена	 на	 веб-сайті	 Товариства	 –	
www.elmotor.com.ua

Дата	складання	реєстру	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах	акціонерів:	29.08.	2016р.

Реєстрація	учасників	зборів	відбудеться	02	вересня	2016р.	з	14.00	до	
14.45	 за	місцем	проведення	 зборів.	Для	 реєстрації	 та	 участі	 у	 зборах	
акціонерам	необхідно	при	собі	мати	документ,	що	посвідчує	особу,	пред-
ставникам	акціонерів	–	доручення	на	право	участі	у	зборах,	оформлене	
відповідно	до	чинного	законодавства	України	та	документ,	що	посвідчує	
особу.	

З	документами	з	питань	порядку	денного	зборів	можна	ознайомити-
ся	 в	 робочі	 дні	 з	 09.00	 до	 16.00	 за	 місцезнаходженням	 Товариства,	
2	поверх,	економічний	відділ,	а	в	день	проведення	зборів	–	у	місці	 їх	
проведення.	Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	
акціонерів	з	документами-	Стрілець	І.С.	Довідки	за	телефоном	(0532)	
61-18-49.

Наглядова рада ПАТ«Електромотор».

ПОВІДОмЛЕННЯ
про намір придбати акції

ТОВАРИСТВО З ОБмЕжЕНОю ВІДПОВІДАЛьНІС-
Тю «юВІД-2009»,	якому	належить	1	(одна)	штука	простих	іменних	
акцій	ПРИВАТНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«СТРАХОВОЇ	КОМ-
ПАНІЇ	«ІНТЕР-ПОЛІС»,	відповідно	до	ст.	64	Закону	України	«Про	акціонер-
ні	товариства»	повідомляє	про	свій	намір	придбати	значний	пакет	акцій	
ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «СТРАХОВОЇ	 КОМПАНІЇ	
«ІНТЕР-ПОЛІС»	 (01033,	 м.	 Київ,	 вул.	 Володимирська,	 69,	 код	 ЄДРПОУ	
19350062),	а	саме:	прості	іменні	акції	у	кількості	13457	(тринадцять	тисяч	
чотириста	п’ятдесят	сім)	штук.

Директор  ю.В. Єпіхін

03.09.2016 о 12:00 м. Харків., вул. Тюрінська(Якіра), 3-А, кв.18 від-
будуться	позачергові	загальні	збори	акціонерів	ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛАСТ мАРКЕТ».	 Реє-
страція	 учасників	 з	 11:40	 до	 11:55.	Перелік	 акціонерів,	 які	мають	 право	
участі	у	зборах,	станом	на	30	серпня	2016	року.	Питання	порядку	денного:	
1.	Затвердження	рішення	наглядової	ради	від	13.08.2016р.	2.	Залучення	
непозикових	 інвестицій	шляхом	додаткової	емісії	акцій.	Ознайомитись	з	
матеріалами	акціонери	можуть	за	цим	адресом.	

ПАТ	«УКРІНКОМ«	повідомляє	про	втрату	Свідоцтва	про	реєстрацію	випус-
ку	акцій	ПУБЛІЧНОГО	АКЦІОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	«УКРАЇНСЬКИЙ	ІННО-

ВАЦІЙНИЙ	БАНК»	(код	за	ЄДРПОУ	05839888),	що	видане	НКЦПФР.	Реєстра-
ційний	№49/1/2015,	дата	реєстрації	12.06.2015р.,	дата	видачі	06.11.2015р

ПАТ «УКРІНКОм» 

(ЄДРПОУ	 31287944,	 місцезнаходження:	 04073,	 м.	 Київ,	 проспект	
Степана	Бандери,	21-А)	повідомляє	про	проведення	позачергових	за-
гальних	зборів	акціонерів	«19» вересня 2016 року о 12:00 годині за	
адресою:	м. Київ, Степана Бандери пр-т, буд. 21-А (кабінет Прези-
дента Товариства).	Час	початку	і	час	закінчення	реєстрації	акціонерів	
для	участі	у	загальних	зборах:	з	9:00	до	11:30	за	місцем	проведення	
загальних	зборів.	Для	реєстрації	акціонери	повинні	мати	документ,	що	
посвідчує	особу	акціонера;	уповноважені	особи	—	довіреність,	оформ-
лену	згідно	чинного	законодавства,	та	документ,	що	посвідчує	уповно-
важену	особу.	Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	
участь	 у	 загальних	 зборах:	 станом	 на	 24.00	 годину	 «13»	 вересня	
2016	року.

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

1.	Про	обрання	лічильної	комісії,	Голови	та	Секретаря	Загальних	
зборів	акціонерів.

2.	Внесення	та	затвердження	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	
викладення	Статуту	в	новій	редакції.

3.	Прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значних	пра-
вочинів.

Порядок	ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами,	з	якими	вони	мо-
жуть	ознайомитися	під	час	підготовки	до	загальних	зборів:	з	матеріа-
лами	щодо	проведення	чергових	загальних	зборів	акціонерів	Товари-
ства,	а	також	щодо	порядку	денного	таких	Зборів	можна	ознайомитися	
за	 адресою:	 м.	 Київ,	 Степана	 Бандери	 пр-т,	 буд.	 21-А,	 телефон:	 
+38	044	490	93	75.	Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщено	
інформацію	з	проектами	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	
проекту	порядку	денного:	www.infuzia.com.ua	Посадова	особа	Товари-
ства,	що	відповідальна	 за	порядок	ознайомлення	акціонерів	 з	доку-
ментами	—	Президент	—	В.І.	Лимар.

Президент ПрАТ «Інфузія»  В.І. Лимар

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНФУЗІЯ»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   
(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про порядок реалізації акціонерами 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"МАМАЛИГІВСЬКИЙ ГІПСОВИЙ ЗАВОД"
переважного права на придбання акцій додаткової емісії згідно з

рішенням позачергових загальних зборів акціонерів від 20.07.2016 р.
Шановні акціонери!

Повідомляємо Вас, що позачерговими загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства "Мамалигівський гіпсовий завод" (да-
лі по тексту "Товариство" чи скорочена назва ПрАТ "МГЗ",  код за ЄДРПОУ
- 05383276, місцезнаходження емітента - 60364, Чернівецька обл., Новосе-
лицький район, село Мамалига, тел. (03733) 50275,  факс (03733) 50941,
e-mail: info@abs.cv.ua.), які відбулися 20.07.16р., прийняте рішення про
збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "МГЗ" шляхом приватного
розміщення додаткових акцій ПрАТ "МГЗ" існуючої номінальної вартості
0,05 грн. у кількості 86 000 000 штук загальною номінальною вартістю 4
300 000 грн. за рахунок додаткових внесків. Ціна розміщення (продажу) од-
нієї акції - 0,14 грн. Форма існування акцій - бездокументарна.  Реалізація
переважного права. Переважне право на придбання простих іменних акцій
товариства додаткової емісії реалізують акціонери, які є власниками прос-
тих іменних акцій  ПрАТ "МГЗ" станом на 20.07.16р., дату прийняття рішен-
ня про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розміщення
простих іменних акцій. Кількість розміщуваних простих іменних акцій, на
придбання яких акціонер має переважне право, розраховується пропорцій-
но частці належних акціонеру простих іменних акцій станом на 20.07.16р.
Кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації переважно-
го права, у випадку, якщо вона є не цілим числом, округляється відповідно
до математичних правил округлення чисел до цілого числа. Умовами роз-
міщення акцій не передбачено отримання від акціонерів письмового під-
твердження про відмову від використання свого переважного права на
придбання акцій. Подача заяв на придбання акцій. Акціонери, які  мають
намір реалізувати своє переважне право на придбання  акцій додаткової
емісії, подають до товариства на ім'я уповноважених осіб: Голови Правлін-
ня ПрАТ "МГЗ" Кроншевського І.М. або Першого заступника Голови Прав-
лiння Приватного акціонерного товариства ПрАТ "МГЗ" Бату Тойгун пись-
мові заяви на  придбання цих акцій у період з  22.09.2016 р. по 14.10.2016
р. (включно)  з 09.00 год. до 12.00 год.  та з 14.00 год. до 16.00 год. у робо-
чі дні.  Адреса прийому заяв:  Україна, Чернівецька область, Новоселиць-
кий район, с. Мамалига, вул. Головна, 53, Приймальня Голови Правління
ПрАТ "МГЗ". Повноваження представників мають бути підтверджені відпо-
відними документами, які надаються та залишаються у товаристві. Реєс-
трація заяв здійснюється у день їх надходження у журналі реєстрації заяв.
У заяві акціонера повинно бути зазначено:  його прізвище, ім'я, по батько-
ві,  місце проживання;  для юридичних осіб - найменування та місцезнаход-

ження; кількість цінних паперів, що ним придбаваються.  Заява завіряєть-
ся особистим підписом заявника - фізичної особи, або печаткою та підпи-
сом уповноваженої особи - юридичної особи. Відповідальні особи за прий-
ом заяв: Кроншевський І.М., Бату Тойгун. У разі, якщо у зазначений термін
акціонер не звернувся до Голови правління  товариства або Першого зас-
тупника Голови правління з заявою на придбання акцій, це означає, що та-
кий акціонер відмовився від використання свого переважного права на
придбання акцій. Заяви на придбання акцій, надані не в межах встановле-
ного строку, та/або зміст яких не відповідає вимогам, встановленим цим рі-
шенням, розгляду не підлягають та вважаються такими, що не були пода-
ні. Оплата акцій, які придбаваються у відповідності поданих заяв. Акціоне-
ри, які мають намір реалізувати своє переважне право, після подання за-
яви про придбання акцій перераховують грошові кошти виключно в наці-
ональній валюті у сумі, яка дорівнює вартості акцій, що придбаваються.
Кошти у гривні перераховуються у термін з 22.09.2016 р. по 14.10.2016 р.
включно за наступними реквізитами: отримувач Приватне акціонерне то-
вариство "Мамалигівський гіпсовий завод" код ЄДРПОУ 05383276 р/р
26001177565 в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI  МФО 380805.
Призначення платежу: "Оплата за акції додаткового випуску Приватного
акціонерного товариства "Мамалигівський гіпсовий завод", без ПДВ".
Строк та порядок видачі товариством письмових зобов'язань про продаж
відповідної кількості акцій. Товариство видає акціонеру письмове зо-
бов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів ПрАТ "МГЗ"
протягом 5 робочих днів з дати отримання від акціонера грошових коштів
у сумі вартості акцій, що ним придбаваються під час реалізації ним пере-
важного права, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. Ук-
ладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщен-
ня акцій. На першому етапі укладення договорів з першими власниками (з
17.10.2016р. по 07.11.2016р. (включно)  з 09.00 год. до 12.00 год.  та з 14.00
год. до 16.00 год. у робочі дні ) з першими власниками укладаються дого-
вори купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером під час реалізації пере-
важного права була подана заява про їх придбання та здійснена оплата,
відповідно до умов розміщення акцій. На другому етапі укладаються дого-
вори купівлі-продажу акцій, які не були реалізовані, були не  оплачені або
оплачені з порушенням умов реалізації переважного права , та щодо яких
не укладені договори купівлі-продажу на першому етапі. Початок другого
етапу 08.11.2016р. Дата закінчення другого етапу укладення договорів з
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 17.11.2016р.
(включно).Заяви акціонерів та їх представників на придбання акцій на дру-
гому етапі будуть прийматись 08.11.2016р. з 09.00 год. Місце укладення та
підписання  з першими власниками договорів купівлі-продажу акцій: Укра-
їна, Чернівецька область, Новоселицький район, с. Мамалига, вул. Голов-
на, 53, Приймальня Голови Правління  ПрАТ "МГЗ".

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛИВАРНО-

МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД ІМЕНІ 1-ГО ТРАВНЯ"
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство

"Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені 1-го Травня"
2. Код за ЄДРПОУ: 00292853
3. Місцезнаходження: 51600, Дніпропетровська обл., Верхньодніп-

ровський р-н, м. Верхньодніпровськ, вул. Петровського, буд. 187 А
4. Міжміський код, телефон та факс: тел./факс (056) 794-06-26
5. Електронна поштова адреса: vlmz@atrep.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: 00292853.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення

про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків
статутного капіталу

ІІ. Текст повідомлення
Позачерговими загальними зборами акціонерів Публічного акціонер-

ного товариства "Верхньодніпровський ливарно-механічний завод імені
1-го Травня" (ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня") 17 серпня 2016 року прийнято
рішення про збільшення статутного капіталу шляхом приватного розмі-
щення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок до-
даткових внесків. Акції у кількості 2 095 000 (два мільйона дев'яносто
п'ять тисяч) штук, на суму - 2 199 750,00 (два мільйона сто дев'яносто
дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят) грн. 00 коп., спосіб їх розміщення - при-
ватний. Розміщення простих іменних акцій ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня"
проводиться виключно серед існуючих акціонерів. Розміщення акцій се-
ред інших інвесторів не передбачається. Акції прості іменні бездокумен-
тарної форми існування. Розмір збільшення статутного капіталу Това-
риства шляхом додаткового випуску акцій 2 095 000 (два мільйона
дев'яносто п'ять тисяч) штук. Номінальна вартість цінних паперів - 1,05
(одна гривня 05 копійок) кожна. Акції розміщуються за ціною 1,05 (одна
гривня 05 копійок), що є ринковою вартістю акції і яка є не нижчою за
номінальну вартість. Ринкова вартість акції визначена на підставі оцін-
ки акцій суб'єктом оціночної діяльності ТОВ "СОДЕЛЬ" (сертифікат
суб'єкта оціночної діяльності № 17070/14 від 17 жовтня 2014 року, вида-
не Фондом державного майна України), станом на день, що передує
дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скли-
кання позачергових загальних зборів акціонерів, тобто станом на 11
липня 2016 року (повідомлення опубліковано в друкованому виданні
"Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" 12
липня 2016 року № 130). Станом на дату прийняття рішення про розмі-
щення акцій акціонером, який володіє 10 і більше відсотків акцій є фі-
зична особа, яка є власником 63334 акцій, що складає 83,386876 від-
сотка статутного капіталу ПАТ "ВЛМЗ ім. 1-го Травня". Співвідношення
(у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів, на яку вони
розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів емітента,
які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату
прийняття рішення - 2 758,3%.  Переважним правом акціонера - влас-
ника простих акцій є право акціонера придбавати розміщувані Товарис-
твом прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у за-
гальній кількості простих акцій. Акції, що розміщуються, надають їх
власникам право брати участь в управлінні Товариством, особисто або
через своїх представників, шляхом участі у Загальних зборах; право
брати участь у розподілі прибутку та отримувати його частину (дивіден-
ди) відповідно до рішення Загальних зборів відповідно до кількості ак-
цій, що їм належать, право отримувати інформацію про діяльність Това-
риства, отримувати у разі ліквідації Товариства частини його майна або
вартості частини його майна та інші права власника простих іменних ак-
цій, що передбачені Статутом Товариства та чинним законодавством
України. Спосіб оплати цінних паперів - оплата акцій здійснюється вик-
лючно грошовими коштами в національній валюті України (гривні). Ме-
та розміщення цінних паперів, а також напрями використання отрима-
них коштів - поповнення обігових коштів Товариства з метою придбання
сировини, матеріалів, ТМЦ, оплати робіт (послуг), а також погашення
заборгованості за придбані сировину, матеріали, ТМЦ, виконані роботи
(послуги). Конвертації цінних паперів умовами приватного розміщення
не передбачено. 

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

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

2. Найменування посади:
Голова Правління 

Л.І. Бойко 
17.08.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРОмТЕХНОЛОГІЯ»
РІчНА ІНФОРмАЦІЯ за 2014 рік

емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1.	 Повне	 найменування	 емітента,	 код	 за	 ЄДРПОУ,	 місцезнахо-

дження,	міжміський	 код	 та	 телефон	емітента:	Приватне	акціонерне	
товариство	 «ПРОМТЕХНОЛОГІЯ»,	 32556362,	 Кіквідзе,	 13,	 м.	 Київ,	
Печерський,	01103,	(044)	502	31	51

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодос-
тупній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	17.08.2016

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	
річну	інформацію:	www.promtekhnolohiya.pat.ua

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 
КОмЕРЦIйНИй БАНК 
«ЄВРОБАНК»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 33305163
3.	Місцезнаходження 01032	м.	Київ	бульвар	Тараса	

Шевченка,	будинок	35
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (044)	585-44-21	(044)	220-11-89
5.	Електронна	поштова	адреса i.osadcha@eurobank-ua.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

https://www.eurobank-ua.com/o-
evrobanke/raskryitie-informaczii

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	припинення	
емітента	шляхом	ліквідації	за	
рішенням	вищого	органу	емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно	 до	 рiшення	 Правлiння	 Нацiонального	 банку	 України	 вiд	

16	серпня	2016	року	№	215-рш	«Про	вiдкликання	банкiвської	лiцензiї	та	
лiквiдацiю	ПУБЛIЧНОГО	АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	КОМЕРЦIЙНИЙ	
БАНК	«ЄВРОБАНК»	виконавчою	дирекцiєю	Фонду	гарантування	вкладiв	
фiзичних	осiб	прийнято	рiшення	№	1523	вiд	16	серпня	2016	року	«Про	
початок	процедури	лiквiдацiї	ПАТ	КБ	«ЄВРОБАНК»	та	делегування	повно-
важень	лiквiдатора	банку».

Згiдно	iз	зазначеним	рiшенням	розпочато	процедуру	лiквiдацiї	ПУБЛIЧНОГО	
АКЦIОНЕРНОГО	ТОВАРИСТВА	КОМЕРЦIЙНИЙ	БАНК	«ЄВРОБАНК»	(далi	–	
ПАТ	КБ	«ЄВРОБАНК»)	з	17	серпня	2016	року	по	16	серпня	2018	року	включно,	
призначено	уповноважену	особу	Фонду	гарантування	вкладiв	фiзичних	осiб	та	
делеговано	всi	повноваження	лiквiдатора	ПАТ	КБ	«ЄВРОБАНК»	провiдному	
професiоналу	з	питань	врегулювання	неплатоспроможностi	банкiв	вiддiлу	за-
провадження	процедури	тимчасової	адмiнiстрацiї	та	лiквiдацiї	департаменту	
врегулювання	 неплатоспроможностi	 банкiв	 Кононцю	 Вадиму	 Валерiйовичу	
строком	на	два	роки	з	17.08.2016	року	по	16.08.2018	року	включно.

Банк	має	кредиторiв,	вимоги	яких	будуть	задоволенi	вiдповiдно	до	ре-
єстру	акцептованих	вимог	кредиторiв	Банку.

За	даними	рiчної	фiнансової	звiтностi,	пiдтвердженої	аудиторським	виснов-
ком,	станом	на	кiнець	дня	31	грудня	2015	року	вартiсть	чистих	активiв	ПАТ	КБ	
«ЄВРОБАНК»	склала	1	782	891	тис.	грн.,	сума	зобов'язань	1	651	042	тис.	грн.,	
розмiр	власного	капiталу	131	849	тис.	грн.

Задоволення	вимог	кредиторiв	здiйснюватиметься	за	рахунок	коштiв,	
одержаних	в	результатi	лiквiдацiї	та	реалiзацiї	майна	банку,	в	черговостi,	
що	передбачена	частиною	першою	статтi	52	Закону	України	«Про	систему	
гарантування	вкладiв	фiзичних	осiб».

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 Кононець	Вадим	Валерiйович
Уповноважена	особа	
Фонду	гарантування	
вкладiв	фiзичних	осiб	на	
здiйснення	лiквiдацiї

(підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2016.08.16
(дата)
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Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ГІРНИчО-мЕТАЛУРГІйНИй 

КОмПЛЕКС» (Код ЄДРПОУ 38144018)
Повідомляємо	 Вас	 про	 проведення	 Позачергових	 загальних	 зборів	

ПРИВАТНОГО	 АКЦІОНЕРНОГО	 ТОВАРИСТВА	 «ГІРНИЧО-
МЕТАЛУРГІЙНИЙ	КОМПЛЕКС»	(далі	—	Товариство).

Позачергові	 загальні	 збори	 Товариства	 (далі	 —	 Збори)	 відбудуться 
23 серпня 2016 року за	 адресою: м. Київ, Шевченківський район, 
вул. Богдана Хмельницького, 16-22, поверх 4, кімната 404. Початок 
проведення Зборів о 10.30 годині.

Реєстрація	акціонерів	(їх	представників)	буде	здійснюватись	23	серпня	
2016	 року	 з	 10.00	 до	 10.15	 за	 місцем	 проведення	 зборів.	 Перелік	
акціонерів,які	мають	право	на	участь	у	Зборах	Товариства,	буде	складено	
станом	на	24	годину	17	серпня	2016	року.

Перелік	питань,	включених	до	порядку	денного:
1.	Про	обрання	лічильної	комісії	Товариства.
2.	Про	прийняття	рішення	з	питань	порядку	проведення	загальних	збо-

рів	акціонерів	Товариства.	Обрання	Голови	та	секретаря	позачергових	за-
гальних	зборів	акціонерів	Товариства	та	затвердження	їх	складу.

3.	Про	затвердження	порядку	денного.
4.	Про	зміну	місцезнаходження	Товариства.
5.	Про	зміну	директора	Товариства.
6.	Про	зміну	директора	Приватного	акціонерного	товариства	«Карпат-

ська	рудна	Компанія».
7.	Про	зміну	Директора	Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	«За-

хідна	геолого-розвідувальна	компанія».
8.	Про	відчуження	належних	Товариству	акцій	Приватного	акціонерного	

товариства	«Карпатська	рудна	Компанія»	та	надання	повноважень	дирек-
тору	Товариства.

9.	Про	 відчуження	 належної	 Товариству	 частки	 у	 статутному	 капіталі	
Товариства	з	обмеженою	відповідальністю	«Західна	геолого-розвідувальна	
компанія»	та	надання	повноважень	директору	Товариства.

10.	Про	внесення	змін	до	Статуту	Товариства	шляхом	викладення	у	но-
вій	редакції	та	затвердження	нової	редакції	Статуту.	Про	надання	повно-
важень	щодо	вчинення	дій,	пов’язаних	з	реєстрацією	внесенням	змін	до	
Статуту.

Для	 реєстрації	 учасникам	Зборів	 необхідно	мати:	 акціонерам	—	пас-
порт	або	документ,	що	посвідчує	особу,	представникам	акціонерів	—	пас-
порт	або	документ,	що	посвідчує	особу,	і	належним	чином	оформлену	дові-
реність	на	право	участі	та	голосуванні	на	Зборах	акціонерів.	З	документами,	
щодо	 питань	 порядку	 денного	 акціонери	 та	 уповноважені	 особи	 можуть	
ознайомитись	 за	 адресою:	 м.	 Київ,	Шевченківський	 район,	 вул.	 Богдана	
Хмельницького,	16-22,	поверх	4,	кімната	404,	у	день	проведення	зборів	з	
10.00	до	10.30	за	місцем	їх	проведення.

Посадова	особа,	відповідальна	за	порядок	ознайомлення	акціонерів	з	
документами	—	Директор	Товариства	Бредихін	Валерій	Євгенович.

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проектом	
рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денного	—	
http://gmk.prat.in.ua.

Довідки	за	телефоном:	095-380-64-24.
Це	повідомлення	про	проведення	позачергових	загальних	зборів	Това-

риства	затверджено	Директором	Товариства,	оскільки	створення	наглядо-
вої	ради	не	передбачено	статутом	Товариства.

Підтверджую	достовірність	інформації,	що	міститься	у	повідомленні.
Директор Товариства  Бредихін В.Є. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНВЕСТИЦІйНА КОмПАНІЯ «ЕФЕКТИВНІ 

ЕНЕРГЕТИчНІ ТЕХНОЛОГІї»
(код	ЄДРПОУ	33076752,	місцезнаходження:	03134,	м.Київ,	вул.	Сім'ї	

Сосніних,	буд.	17)	повідомляє,	про	проведення	позачергових	Загальних	
зборів	акціонерів,	які	відбудуться	20 вересня 2016 року о 10.00 год. у 
кабінеті Голови Правління за	адресою:	м.Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 
буд. 17.	Реєстрація	акціонерів	та	їх	представників	проводиться	з	09.00	до	
09.45	за	місцем	та	в	день	проведення	зборів.	Дата	складання	переліку	
акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загальних	зборах:	14 вересня 
2016	року.

ПОРЯДОК ДЕННИй  
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.	Про	обрання	лічильної	комісії,	Голови	та	Секретаря	Загальних	збо-
рів	акціонерів	затвердження	регламенту	зборів.

2.	Прийняття	рішення	про	припинення	повноважень	Голови	Правління.
3.	Прийняття	рішення	про	переобрання	Голови	Правління.

Адреса	власного	веб-сайту,	на	якому	розміщена	інформація	з	проек-
том	рішень	щодо	кожного	з	питань,	включених	до	проекту	порядку	денно-
го:	33076752.infosite.com.ua

Акціонери	можуть	ознайомиться	з	матеріалами,	які	необхідні	для	про-
ведення	зборів,	в	робочі	дні	з	11.00	до	16.00	за	адресою:	м.Київ,	вул.	Сім'ї	
Сосніних,	буд.	17	(кабінет	Голови	Правління),	а	в	день	проведення	За-
гальних	зборів	—	також	в	місці	їх	проведення.	Відповідальним	за	порядок	
ознайомлення	акціонерів	з	документами	визначений	Голова	Правління.	
Телефон	для	довідок:	0919935516.	Пропозиції	щодо	Порядку	денного	За-
гальних	зборів	приймаються	за	адресою	фактичного	місцезнаходження	
Товариства.

Для	реєстрації	акціонерам	(учасникам),	їх	уповноваженим	представ-
никам	необхідно	мати	документи,	що	посвідчують	їх	особу.	Уповноваже-
ний	представник	також	повинен	мати	довіреність	(або	інший	документ),	
що	посвідчує	його	повноваження.

Особа,	яка	підтверджує	достовірність	інформації,	що	міститься	у	по-
відомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	із	законом:	
Голова Правління Попель В.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАїНСьКА ГІРНИчО-мЕТАЛУРГІйНА 

КОмПАНІЯ — мИКОЛАїВ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 

про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1.1.	Повне	найменування	емітента:	Приватне	акціонерне	товариство	
«Українська	гірничо-металургійна	компанія	—	Миколаїв»

1.2.	Код	за	ЄДРПОУ:	05409128
1.3.	Місцезнаходження:	54037,	м.	Миколаїв,	вул.	Вокзальна,	буд.	5
1.4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(512)	60-14-18;	(512)	60-14-18
1.5.	Електронна	поштова	адреса:	t.muzyka@ugmk.kiev.ua
1.6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовуєть-

ся	емітентом	для	розкриття	інформації:	http://nikolaev.ugmk.net
1.7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	III	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	III	цього	Положення:	Відомості	
про	прийняття	рішення	про	надання	згоди	на	вчинення	значних	правочинів

II. Текст повідомлення
18.08.2016	р.	Наглядовою	радою	Приватного	акціонерного	товариства	

«Українська	гірничо-металургійна	компанія-Миколаїв»	прийнято	рішення	
про	надання	згоди	на	вчинення	значного	правочину.	Предметом	правочи-
ну	є	укладення	договору	про	отримання	поворотної	безпроцентної	фінан-
сової	допомоги.	Ринкова	вартiсть	майна,	що	є	предметом	правочину,	ви-
значена	вiдповiдно	до	законодавства	та	складає	10	000	тис.	грн.	Вартість	
активів	емітента	за	даними	останньої	річної	фінансової	 звітності	 стано-
вить	40	770,9	тис.	грн.	Співвідношення	ринкової	вартості	майна	або	по-
слуг,	що	є	предметом	правочину,	до	вартості	активів	емітента	за	даними	
останньої	річної	фінансової	звітності	становить	24,5273%.	Додаткові	кри-
терії	для	віднесення	правочину	до	значного,	що	не	передбачені	законо-
давством,	 статутом	 Приватного	 акціонерного	 товариства	 «Українська	
гірничо-металургійна	компанія-Миколаїв»	не	визначені.

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

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

Директор Пузанов А.В.,		 18.08.2016	р.	

РІчНА ІНФОРмАЦІЯ за 2015 рік
емітентів, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних 
паперів, а також приватних (закритих) акціонерних товариств, 

які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних 
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили 

приватне (закрите) розміщення цінних паперів
1.	Повне	найменування	емітента,	код	за	ЄДРПОУ,	місцезнаходжен-

ня,	міжміський	код	та	телефон	емітента:	Приватне	акціонерне	товари-
ство	 «ПРОМТЕХНОЛОГІЯ»,	 32556362,	 Кіквідзе,	 13,	 м.	 Київ,	 Печер-
ський,	01103,	(044)	502	31	51

2.	Дата	розкриття	повного	тексту	річної	інформації	у	загальнодос-
тупній	інформаційній	базі	даних	Комісії:	17.08.2016

3.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	на	якій	розміщено	регулярну	
річну	інформацію:	www.promtekhnolohiya.pat.ua

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОмТЕХНОЛОГІЯ»
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НБУ включил облигации предприятий 
в перечень доступных для аукционов 

на фондовых биржах
Национальный	банк	Украины	(НБУ)	включил	об-

лигации	 предприятий	 в	 перечень	 доступных	 для	
операций	купли/продажи	во	время	аукционов	цен-
тробанка	на	фондовых	площадках.
Соответствующая	инициатива	закреплена	поста-

новлением	 Нацбанка	 «О	 внесении	 изменений	 в	
«Порядок	 купли/продажи	 ценных	 бумаг	 Украины	
путем	инициирования	аукционов	на	торговых	пло-
щадках	 фондовых	 бирж»	 №370	 от	 16	 августа	
2016	года.
Согласно	 документу,	 во	 время	 аукциона	 могут	

быть	предложены	облигации	предприятий,	которые	
используются	в	качестве	залога	по	предоставленным	
центробанком	кредитам.
Постановление	 вступает	 в	 силу	 на	 следующий	

день	после	его	обнародования.
Как	сообщалось,	1	декабря	2015	года	вступило	в	

силу	 постановление	 регулятора	 №762,	 которое	
устанавливает:	отныне	НБУ	сможет	покупать	и	про-
давать	 государственные	облигации	Украины	и	об-
лигации	международных	финансовых	организаций	
путем	организации	аукционов	на	фондовых	биржах	
с	целью	регулирования	денежно-кредитного	рынка,	
а	также	для	удовлетворения	требований	по	опера-
циям	рефинансирования	и	прямого	РЕПО.
В	 свою	очередь,	 участники	 смогут	 подавать	 за-

явки	с	указанием	количества	ценных	бумаг,	которые	
они	готовы	безусловно	приобрести	или	продать	по	
указанной	ими	цене.	При	этом	все	заявки	должны	
быть	обеспечены	соответствующими	активами.
Заявки	участников	аукционов	по	продаже	ценных	

бумаг	 будут	 удовлетворяться,	 начиная	 с	 самой	
высокой	 цены,	 по	 покупке	 —	 с	 самой	 низкой.	
Расчеты	по	результатам	аукционов	будут	осущест-
вляться	по	принципу	«поставка	ценных	бумаг	про-
тив	оплаты»	в	день	заключения	договора.

Украинский рынок акций в среду еще 
немного подрос по индексу УБ

Фондовый	рынок	Украины	по	итогам	торгов	в	сре-
ду	 еще	 немного	 подрос	 по	 индексу	 «Украинской	
биржи»	(УБ):	индикатор	повысился	на	0,55%	—	до	
692,55	пункта;	индекс	ПФТС	к	концу	торгов	вернул-
ся	 к	 итоговой	 отметке	 предыдущего	 дня	 —	
222,01	пункта.
Объем	торгов	на	УБ	составил	5,2	млн	грн,	в	том	

числе	акциями	—	5,1	млн	грн.
Торговый	оборот	на	ПФТС	составил	8,2	млн	грн,	

в	том	числе	акциями	—	0,24	млн	грн.
Среди	индексных	акций	УБ	подорожали	бумаги	

«Укрнафты»	 (+1,29%),	 «Центрэнерго»	 (+1,11%)	 и	
Райффайзен	Банка	Аваль	(+0,68%).

Подешевели	 акции	 «Донбассэнерго»	 (-1,19%)	 и	
«Мотор	Сичи»	(-0,93%).
На	ПФТС	сделки	прошли	с	акциями	«Центрэнерго»	

(+0,51%)	и	«Мотор	Сичи»	(-0,87%).
Индекс	 Варшавской	 фондовой	 биржи	 WIG-

Ukraine	 в	 среду	 повысился	 на	 0,37%	 —	 до	
468,61	пункта	при	объеме	торгов	10,1	млн	злотых	
(64,6	млн	грн).
В	«индексной	корзине»	выросли	котировки	акций	

«Агротона»	 (+7,3%),	 «Кернела»	 (+0,66%)	 и	
«Астарты»	(+0,28%).
Снизились	в	цене	акции	«Милкиленда»	(-4,46%),	

KSG	Agro	(-0,56%)	и	агрохолдинга	ИМК	(-0,55%).

Рынок акций Украины в четверг утром лег 
в дрейф

Украинский	 рынок	 акций	 в	 четверг	 утром	 пере-
шел	 к	 боковой	 динамике	 после	 двухдневного	 не-
уверенного	роста:	индекс	«Украинской	биржи»	(УБ)	
к	11:05	кв	просел	на	0,01%	—	до	692,51	пункта,	ин-
декс	ПФТС	—	на	0,13%,	до	221,72	пункта.
Среди	 индексных	 акций	 УБ	 утром	 торговались	

только	бумаги	«Мотор	Сичи»	(-0,33%).
На	ПФТС	сделки	прошли	с	акциями	«Мотор	Сичи»	

(-0,55%)	и	«Центрэнерго»	(-0,37%).
Как	 сообщил	 агентству	 «Интерфакс-Украина»	

аналитик	 онлайн-брокера	 «Свит	 Инвест»	 Сергей	
Гончаренко,	 торги	 на	 украинских	 фондовых	 пло-
щадках	неизменно	проходят	безыдейно	ввиду	лет-
него	сезонного	фактора.
Во	 время	 торгов,	 продолжил	 он,	 периодически	

просматриваются	 негативные	 настроения	 среди	
некоторых	 инвесторов,	 пытающихся	 зафиксиро-
вать	прибыль	после	нескольких	месяцев	роста	ко-
тировок.	 Тем	 не	 менее,	 на	 рынке	 отсутствуют	
факторы,	 способные	 стать	 импульсом	 распродаж	
по	 большинству	 индексных	 акций,	 подытожил	
С.	Гончаренко.

Нефть дорожает, цена Brent превысила $50 
за баррель впервые с 5 июля

Цены	на	нефть	эталонных	марок	увеличиваются	
в	четверг,	при	этом	нефть	марки	Brent	подорожала	
выше	отметки	$50	за	баррель	впервые	с	5	июля.
Октябрьские	фьючерсы	на	Brent	на	лондонской	

бирже	 ICE	Futures	к	10:08	МСК	прибавили	в	цене	
$0,18	(0,36%)	—	до	$50,03	за	баррель.
Котировки	фьючерсов	на	нефть	WTI	на	сентябрь	

на	электронных	торгах	Нью-йоркской	товарной	бир-
жи	 (NYMEX)	 утром	 в	 четверг	 выросли	 на	 $0,33	
(0,71%)	—	до	$47,12	за	баррель.
Позитивное	 влияние	 на	 рынок,	 в	 частности,	

оказывают	данные	о	запасах	топлива	в	США.
По	 данным	 министерства	 энергетики	 страны,	

товарные	запасы	нефти	на	прошлой	неделе	упали	
на	2,51	млн	баррелей.	Ранее	Американский	инсти-
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тут	 нефти	 (API)	 сообщил	 о	 снижении	 запасов	 на	
1	млн	баррелей,	 и	аналитики	в	 среднем	ожидали	
похожей	динамики	показателя.
Объем	нефти	на	терминале	в	Кушинге,	где	хра-

нится	торгуемая	на	NYMEX	нефть,	уменьшился	на	
724	тыс.	баррелей.	Кроме	того,	 запасы	бензина	в	
стране	сократились	на	2,72	млн	баррелей.

Руководство ФРС в июле неоднозначно 
оценивало необходимость подъема 

ставок — протокол
Руководители	Федеральной	 резервной	 системы	

(ФРС)	в	ходе	последней	встречи	высказали	облег-
чение,	что	их	опасения	относительно	выхода	Вели-
кобритании	из	Европейского	союза	и	ситуации	на	
рынке	 труда	 ослабли,	 свидетельствует	 протокол	
заседания	 Федерального	 комитета	 по	 открытым	
рынкам	(FOMC)	от	26-27	июля.
Однако	 их	 мнения	 по	 поводу	 того,	 означает	 ли	

это	 необходимость	 дальнейшего	 повышения	
процентных	ставок,	разделились.
Два	представителя	ФРС	высказались	за	подъем	

ставки	в	июле,	при	этом	остальные	участники	 за-
седания	 посчитали,	 что	 хорошей	идеей	будет	 до-
ждаться	 получения	 дополнительной	 информации,	
сообщается	в	документе.
Федрезерв	по	итогам	июльского	заседания	оста-

вил	процентную	ставку	по	федеральным	кредитным	
средствам	(federal	funds	rate)	в	целевом	диапазоне	
0,25-0,50%	годовых.	Решение	совпало	с	ожидания-
ми	экономистов	и	участников	рынка.	Текст	заявле-
ния	 комитета	 предполагал,	 что	 ЦБ	 по-прежнему	
открыт	 для	 рассмотрения	 вопроса	 о	 повышении	
ставки	в	сентябре.
В	пользу	решения	о	сохранении	ставки	на	пре-

жнем	 уровне	 высказались	 девять	 членов	 FOMC,	
тогда	 как	 глава	 Федерального	 резервного	 банка	
Канзаса	Эстер	Джордж	голосовала	против,	так	как	
хотела	повышения	целевого	диапазона	процентной	
ставки	до	0,5-0,75%	уже	на	июльском	заседании.
Протокол	этого	заседания	не	дает	более	подроб-

ной	 информации	 о	 сроках	 повышения	 стоимости	
кредитования.	 Представители	 ФРС	 заявили,	 что	
они	будут	«открытыми»	и	«гибкими»	в	отношении	
времени	следующего	изменения	ставок.
«ФРС	 медленно	 движется	 к	 следующему	

повышению	процентных	ставок,	 но,	 вероятно,	 это	
случится	 не	 прямо	 сейчас,	 —	 заявил	 старший	
экономист	BMO	Capital	Markets	Сал	Гуатьери	изда-
нию	 MarketWatch.	 —	 Скорее	 всего,	 потребуются	
дополнительные	 доказательства	 того,	 что	
экономика	растет,	в	том	числе	еще	один	сильный	
отчет	по	рынку	труда	за	август,	для	того,	чтобы	под-
толкнуть	Федрезерв	к	подъему	ставок	уже	в	сентя-
бре».

В	протоколе	отмечается,	что	хотя	краткосрочные	
риски	 замедления	 экономического	 роста	 в	 США	
ослабли,	руководство	ФРС	по-прежнему	обеспоко-
ено	событиями	за	рубежом,	в	частности,	прогнозом	
роста	 ВВП	 Китая	 и	 слабым	 состоянием	 здоровья	
европейских	банков.
«Голуби»	FOMC	хотят	иметь	уверенность	в	том,	

что	 экономика	 сможет	 справиться	 с	 еще	 одним	
повышением	 ставок.	При	 этом	«ястребы»	полага-
ют,	что	низкая	безработица	оправдывает	подъем	в	
ближайшее	время,	а	также	ссылаются	на	возмож-
ность	образования	«пузырей»	на	рынках	различных	
активов	из-за	долгого	сохранения	ставок	на	низком	
уровне.
Следующее	заседание	FOMC	состоится	20-21	сен-

тября,	а	всего	до	конца	текущего	года	состоятся	три	
встречи.
Фьючерсный	рынок	оценивает	в	50%	вероятность	

повышения	процентных	ставок	в	этом	году.
В	декабре	прошлого	года	ФРС	рассчитывало	на	

четыре	 подъема	 стоимости	 кредитования	 в	
2016	году.

Доллар США дешевеет в четверг, японская 
нацвалюта пробила уровень 100 иен/$1
Курс	доллара	США	опускается	 по	 отношению	 к	

евро	и	иене	в	ходе	азиатских	торгов	в	четверг,	при	
этом	 японская	 нацвалюта	 пробила	 уровень	
100	иен/$1	под	влиянием	опубликованного	накану-
не	 протокола	 заседания	 Федеральной	 резервной	
системы	(ФРС),	сообщает	MarketWatch.
Евро	торгуется	утром	в	четверг	на	уровне	$1,1310	

против	$1,1289	на	закрытие	предыдущей	сессии.
Курс	единой	европейской	валюты	находится	сей-

час	около	112,98	иены	по	сравнению	со	113,21	иены	
в	среду.	Стоимость	доллара	составляет	99,902	иены	
против	 100,28	 иены	 по	 итогам	 прошлой	 торговой	
сессии.
«Я	не	думаю,	что	инвесторы	агрессивно	покупа-

ют	иены»,	—	отмечает	директор	FX	Prime	byGMO	
Марито	Уеда.	«Скажем	наоборот,	нет	никаких	при-
чин,	 чтобы	 покупать	 доллар	 и	 другие	 валюты»,	
учитывая	 острожную	 позицию	 ФРС	 в	 вопросе	
подъема	процентных	ставок	в	ближайшее	время	и	
сохраняющиеся	низкие	объемы	торговли	из-за	лет-
него	сезона	отпусков,	полагает	он.
Руководители	Федрезерва	в	ходе	последней	встре-

чи	высказали	облегчение,	 что	их	опасения	относи-
тельно	выхода	Великобритании	из	Европейского	со-
юза	 и	 ситуации	 на	 рынке	 труда	 ослабли,	
свидетельствует	протокол	заседания	Федерального	
комитета	по	открытым	рынкам	(FOMC)	от	26-27	июля.	
Однако	их	мнения	по	поводу	того,	означает	ли	это	
необходимость	 дальнейшего	 повышения	
процентных	ставок,	разделились.	Два	представите-



№158, 19 серпня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

15

НОВИНИ

ля	ФРС	высказались	за	подъем	ставки	в	июле,	при	
этом	 остальные	 участники	 заседания	 посчитали,	
что	хорошей	идеей	будет	дождаться	получения	до-
полнительной	информации.

Moody’s повысило прогноз роста ВВП 
развивающихся стран G20 в 2016г до 4,4%, 

в 2017г — до 5%
Международное	 рейтинговое	 агентство	Moody's	

Investors	Service	улучшило	прогноз	роста	ВВП	стран	
с	 развивающейся	 экономикой	 (emerging	 markets),	
входящих	в	G20,	на	0,2	процентного	пункта	на	2016	
и	2017	годы,	до	4,4%	и	5%	соответственно,	говорит-
ся	в	ежеквартальном	обзоре	Moody's	Global	Macro	
Outlook.
В	2015	году	рост	составил	4,4%.
По	 мнению	 аналитиком	 Moody's,	 перспективы	

роста	 экономик	 развивающихся	 стран	 несколько	
стабилизировались,	во	многом	благодаря	меньшим	
темпам	падения	ВВП	России	и	Бразилии,	а	также	
улучшению	оценки	роста	экономики	Китая.
Теперь	агентство	ожидает	увеличения	китайско-

го	ВВП	на	6,6%	в	2016	году	и	на	6,3%	в	2017	году,	
тогда	как	ранее	прогноз	составлял	6,3%	и	6,1%	со-
ответственно.	 Улучшение	 прогноза	 связано	 с	
существенными	 стимулирующими	 мерами	 в	
кредитно-денежной	и	налоговой	политике	страны.
ВВП	России,	как	ожидается,	снизится	на	0,5-1,5%	

по	итогам	2016	года	и	вырастет	на	1-2%	в	следую-
щем	году,	сообщается	в	отчете.	В	майском	обзоре	
агентство	прогнозировало	сокращение	российской	
экономики	 на	 1,5-2,5%	 в	 текущем	 году	 и	 рост	 на	
0,5-1,5%	в	следующем.
Между	 тем	 прогноз	 для	 государств	 с	 развитой	

экономикой	G20	на	2016	год	был	слегка	ухудшен	—	
теперь	Moody's	прогнозирует	рост	их	ВВП	на	1,6%	
против	 ожидавшихся	 в	 мае	 1,7%.	 Прогноз	 на	
2017	год	сохранен	на	уровне	1,9%.

В	частности,	агентство	снизило	оценку	роста	ВВП	
США	в	2016	году	до	1,7%	с	2%,	прогноз	на	следую-
щий	год	оставлен	на	уровне	2,3%.
Ранее	 агентство	 уже	 пересмотрело	 в	 сторону	

снижения	 ожидания	 роста	 экономик	 Германии,	
Франции	и	Италии	в	связи	с	рисками	от	решения	
Великобритании	 покинуть	 ЕС,	 хотя	 прогноз	 для	
еврозоны	в	целом	не	поменялся	—	экономика	ва-
лютного	блока,	как	ожидается,	повысится	на	1,5%	в	
2016	году	и	на	1,3%	в	2017	году.
Британский	ВВП,	по	оценкам	агентства,	вырастет	

на	1,5%	в	текущем	году	и	на	1,2%	в	следующем.
Оценка	 роста	 ВВП	 Японии	 улучшена	 с	 0,4%	 в	

2016	и	2017	годах	до	0,7%	и	0,9%	соответственно.
Увеличение	ВВП	всех	стран	G20	оценивается	в	

диапазоне	2-3%	в	2016	году	и	2,5-3,5%	в	следую-
щем	году.
Специалисты	 Moody's	 ожидают,	 что	 Федераль-

ная	резервная	система	США	возобновит	повышение	
базовой	процентной	ставки	в	конце	текущего	года,	
что	может	привести	к	волатильности	котировок	ши-
рокого	 ряда	 активов,	 включая	 акции,	 облигации	и	
валюты.
Кроме	того,	повышение	ставки	в	США	способно	

вызвать	 отток	 внешних	 инвестиций	 из	 развиваю-
щихся	 стран,	 при	 этом	 особо	 уязвимыми	 будут	
страны	со	значительным	объемом	долга,	номини-
рованного	в	иностранных	валютах.
Рейтинговое	агентство	вновь	подчеркнуло	опас-

ность	 политических	 и	 геополитических	 рисков,	
связанных	 с	 президентскими	 выборами	 в	 США,	
опасностью	дальнейшего	ослабления	связей	меж-
ду	странами	ЕС	и	обострением	конфликта	в	Южно-
Китайском	море.
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