
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 24 травня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Про затвердження змін до Плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік

прийнято рішення

2. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2016 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку на 2016 рік

прийнято рішення

3. Щодо звіту ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕС-
ТИЦІЙНОГО ФОНДУ «АГРОФОНД» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АГРО 
СИСТЕМА»

прийнято рішення

4. Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку (МЮУ)

прийнято рішення 
(реєстрація в МЮУ)

5. Про затвердження змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку на 2016 рік, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 17.12.2015 № 2129 та Плану роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2016 рік, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.12.2015 № 2130

прийнято рішення

6. Щодо погодження проекту Указу Президента України «Про визнання такими, що втрати-
ли чинність, деяких указів Президента України»

прийнято рішення
без зауважень

7. Щодо погодження постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

прийнято рішення
без зауважень

8. Про погодження змін до статуту публічного акціонерного товариства «Національний 
депозитарій України»

прийнято рішення

9. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Талісман Страхування»

прийнято рішення

10. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»

прийнято рішення

11. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «УКРСИББАНК»

прийнято рішення

12. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»

прийнято рішення
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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, т.в.о. 
директора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно до 
пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинення па-
йового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11. 2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17.12.2013 за №2128/24660 (із змінами), та нада-
них документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ОТП КАПІТАЛ», 03680, м. Київ, вулиця Фізкультури, 28 (Лі-
тера «Д»), ідентифікаційний код юридичної особи: 
35290039, на скасування реєстрації випуску інвестиційних 
сертифікатів пайового інвестиційного фонду «ОТП Інвест» 
недиверсифікованого виду закритого типу у зв’язку з його 
ліквідацією, скасовано реєстрацію випуску інвестиційних 
сертифікатів Пайового інвестиційного фонду «отП Ін-
вест» недиверсифікованого виду закритого типу то-
ваРиСтва З оБМеЖеНоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ 
«КоМПаНІя З УПРавлІННя аКтиваМи «отП КаПІтал» 
на загальну суму 20 000 000 (двадцять мільйонів) гривень, 
у кількості 20 000 (двадцять тисяч) штук, номінальною вар-
тістю 1 000 (одна тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію 
проспекту емісії інвестиційних сертифікатів Пайового інвес-
тиційного фонду «ОТП Інвест» недиверсифікованого виду 
закритого типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ОТП КАПІТАЛ», що зареєстрований 25.10.2012 року На-
ціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвестицій-
них сертифікатів Пайового інвестиційного фонду «ОТП Ін-
вест» недиверсифікованого виду закритого типу ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ» від 25.10.2012 
року № 00221, що видане Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку – розпорядження № 0245-СІ 
від 20 травня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 5 розділу ІV Положення про порядок припинен-

ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19.11. 2013 №2605, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 17.12.2013 за №2128/24660 (із 
змінами), та наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБ-
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВ-
ЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ», 03680, м. Київ, ву-
лиця Фізкультури, 28 (Літера «Д»), ідентифікаційний код 
юридичної особи: 35290039, на скасування реєстрації 
випуску інвестиційних сертифікатів відкритого спеціалі-
зованого пайового інвестиційного фонду «ОТП Обліга-
ційний» у зв’язку з його ліквідацією,0 скасовано реєстра-
цію випуску інвестиційних сертифікатів відкритого 
спеціалізованого пайового інвестиційного фонду 
«отП облігаційний» товаРиСтва З оБМеЖеНоЮ 
вІдПовІдалЬНІСтЮ «КоМПаНІя З УПРавлІННя аК-
тиваМи «отП КаПІтал» на загальну суму 10 000 000 
(десять мільйонів) гривень, у кількості 10 000 (десять ти-
сяч) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна тисяча) гри-
вень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії інвестицій-
них сертифікатів Відкритого спеціалізованого пайового 
інвестиційного фонду «ОТП Облігаційний» ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ», що за-
реєстрований 06.09.2012 року Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку. Анульовано свідо-
цтво про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів 
Відкритого спеціалізованого пайового інвестиційного 
фонду «ОТП Облігаційний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ» від 24.06.2014 року 
№ 00623, що видане Національною комісією з цінних па-
перів та фондового ринку – розпорядження № 0244-СІ 
від 20 травня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. 
директора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних, відповідно до пункту 5 
розділу ІV Положення про порядок припинення пайового 
інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.11. 2013 №2605, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 17.12.2013 за №2128/24660 (із змінами), та 
наданих документів ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «ОТП КАПІТАЛ», 03680, м. Київ, вулиця Фіз-
культури, 28 (Літера «Д»), ідентифікаційний код юридич-
ної особи: 35290039, на скасування реєстрації випуску 

13. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ Криворізький завод «Універсал»

прийнято рішення

14. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Київські курси стено-
графії та машинопису» від 10.03.2016 № 02/03 на постанову про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів від 17.02.2016 № 165-ЦД-1-Е

постанову про 
накладення санкції 
-залишити без змін, 
а скаргу – без задо-

волення 
15.Про розгляд скарги публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСО-
ВА ІНІЦІАТИВА» від 10.03.2016 № 789 на постанову про накладення санкції за правопору-
шення на ринку цінних паперів від 17.02.2016 № 65-ЦА-УП-Е

постанову про 
накладення санкції 
-залишити без змін, 
а скаргу – без задо-

волення 
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інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фон-
ду «ОТП Валютний» недиверсифікованого виду закрито-
го типу у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстрацію 
випуску інвестиційних сертифікатів Пайового інвести-
ційного фонду «отП валютний» недиверсифікова-
ного виду закритого типу товаРиСтва З оБМеЖе-
НоЮ вІдПовІдалЬНІСтЮ «КоМПаНІя З УПРавлІННя 
аКтиваМи «отП КаПІтал» на загальну суму  
10 000 000 (десять мільйонів) гривень, у кількості 10 000 
(десять тисяч) штук, номінальною вартістю 1 000 (одна 
тисяча) гривень. Скасовано реєстрацію проспекту емісії 
інвестиційних сертифікатів Пайового інвестиційного фон-
ду «ОТП Валютний» недиверсифікованого виду закрито-
го типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП 
КАПІТАЛ», що зареєстрований 28.01.2013 року Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 
Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску інвести-
ційних сертифікатів Пайового інвестиційного фонду 
«ОТП Валютний» недиверсифікованого виду закритого 
типу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ОТП КА-
ПІТАЛ» від 28.01.2013 року № 00302, що видане Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку – розпорядження № 0243-СІ від 20 травня 
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 
№576 від 24.05.2016, звіту про досягнення мінімального 
обсягу активів ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИ-
ФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ 
«АГРОФОНД» (код ЄДРІСІ - 23300350) та додаткових 
документів, наданих ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АГРО СИСТЕМА» (код ЄДРПОУ - 39787144), 
визнано Пайовий веНЧУРНий НедивеРСиФІКова-
Ний ЗаКРитий ІНвеСтиЦІйНий ФоНд «аГРо-
ФоНд» тов «КоМПаНІя З УПРавлІННя аКтиваМи 
«аГРо СиСтеМа» таким, що відповідає вимогам щодо 
мінімального обсягу активів пайового фонду – розпоря-
дження № 0297-СІ від 25 травня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та кор-
поративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, Рішення Комісії від 24.05.2016 року та 
на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації 
випусків акцій, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції Укра-
їни 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змінами), відповід-
но до документів, наданих ВАТ Криворізький завод «Уні-
версал» (50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 

вул. Домобудівельна, 8, код за ЄДРПОУ: 01234929) на 
скасування реєстрації випуску акцій ВАТ Криворізький за-
вод «Універсал» у зв’язку з перетворенням в ТДВ Криво-
різький завод «Універсал», скасовано реєстрацію випуску 
акцій ват Криворізький завод «Універсал». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ Криворізький завод 
«Універсал» від 30 листопада 1998 року №332/04/1/98, 
видане Дніпропетровським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 99-КФ-С-а від 24 трав-
ня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, директо-
ра департаменту корпоративного управління та корпоратив-
них фінансів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843 та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відповідно до до-
кументів, наданих ПрАТ «ОДЕСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (65013, м. Одеса, 
Миколаївська дорога, буд. 140, код за ЄДРПОУ: 20933171) 
на скасування реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства в ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЕКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД», 
скасовано реєстрацію випуску акцій Прат  «одеСЬКий 
еКСПеРиМеНталЬНий РеМоНтНо-МеХаНІЧНий За-
вод». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ПрАТ  «ОДЕСЬКИЙ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ РЕМОНТНО-
МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» від 11.10.2010 №47/15/1/10, видане 
22.10.2013 Одеським територіальним управлінням Держав-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 98-КФ-С-а від 24 травня 2016  року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, дирек-
тора департаменту корпоративного управління та корпо-
ративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 10.11.2015 
№1843, на підставі п. 9 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 за № 822/23354, зі змінами, та відпо-
відно до інформації Головного управління статистики у 
Харківській області від 05.05.2016 №03.1-17/200 щодо ви-
лучення станом на 05.05.2016 з Єдиного державного реє-
стру підприємств та організацій України ЗАТ  «ЖИЛКОМ-
СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ: 30512571, 61038, м. Харків, 
Московський р-н, вул. Фісановича, буд. 6А), скасовано ре-
єстрацію випуску акцій Зат «ЖилКоМСеРвІС». Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «ЖИЛКОМСЕР-
ВІС» від 19.07.2004 №68/20/1/04, видане Харківським 
територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоряджен-
ня № 101-КФ-С-а від 25 травня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
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корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
10.11.2015 №1843, на підставі п. 9 розділу І Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 23.04.2013 №737, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, зі зміна-
ми, та відповідно до інформації Головного управління 
статистики у Харківській області від 05.05.2016  
№03.1-17/201 щодо вилучення станом на 05.05.2016 з 
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України ПрАТ «ІНВЕСТ-МАРКЕТ УКРАЇНА» (код за 
ЄДРПОУ: 30430251, 61166, м. Харків, Дзержинський р-н, 
вул. Новгородська, буд. 11А), скасовано реєстрацію випус-

ку акцій ПрАТ «ІНВЕСТ-МАРКЕТ УКРАЇНА». Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ІНВЕСТ-МАРКЕТ УКРАЇ-
НА» від 21.05.2010 №26/20/1/10, видане 14.04.2011 Хар-
ківським територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку, анульовано – розпо-
рядження №100-КФ-С-а від 25 травня 2016 року.

25.05.2016 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

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛIЗОБЕТОНИХ
КОНСТРУКЦIЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01374010
3. Місцезнаходження: 49022, м. Днiпропетровськ, Молодогвардiйс-

ька, буд. 2
4. Міжміський код та телефон, факс: 0562 790-03-42 0562 790-03-41 
5. Електронна поштова адреса office@dzmgbk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dzmgbk.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного това-
риства "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"
на Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський завод мосто-
вих залiзобетоних конструкцiй", засiданням Наглядової Ради ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" прий-
нято рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) звiльни-
ти з 24.05.2016 р.наступних посадових осіб: 

- Голову Правлiння Богдана Iгоря Миколайовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не воло-
дiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Го-
лови Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй" особа перебувала з 19.04.2013 р. На посаду Голови Прав-
лiння ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конс-
трукцiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Статутом
Товариства.

- Члена Правлiння Богдан Нiну Iванiвну. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конс-
трукцiй" особа перебувала з 05.06.2003 року. На посаду Члена Правлiн-
ня ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструк-
цiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Статутом То-
вариства. На цей час Богдан Нiна Iванiвна займає посаду Головного
бухгалтера ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй".

- Члена Правлiння Ткаченко Максима Сергiйовича. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не во-
лодiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Члена Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобето-
них конструкцiй" особа перебувала з 19.04.2013 року. На посаду Члена
Правлiння ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Ста-
тутом Товариства.

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного това-
риства "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"
на Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський завод мосто-
вих залiзобетоних конструкцiй", засiданням Наглядової Ради ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" прий-
нято рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) призначи-
ти з 24.05.2016 р. на посаду Генерального директора ПРАТ "Днiпропет-
ровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" Богдана Iгоря Ми-
колайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй". Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Виконав-
чий директор ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй"; Виконуючий обов'язки Голови правлiння ПАТ "Днiпропет-
ровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"; Голова Правлiння
ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй".
Строк, на який призначено посадову особу: три роки.

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

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

Генеральний директор  Богдан Iгор Миколайович 
24.05.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05496655
3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпропетровськ , вул. Журналiстiв,

буд. 9-А
4. Міжміський код та телефон, факс: (0562) 31-17-08 (0562) 31-17-08 
5. Електронна поштова адреса peu@optima.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.peu.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного товарис-
тва "Променерговузол" на Приватне акцiонерне товариство "Променерго-
вузол", засiданням Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол" прийнято
рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) звiльнити з
24.05.2016 р. наступних посадових осіб:

- Голову Правлiння Волощенко Людмилу Iларiоновну. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не во-
лодiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голо-
ви Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 27.09.2004 р. (з
переобранням згiдно Статуту). На посаду Голови Правлiння ПРАТ "Про-
менерговузол" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Ста-
тутом Товариства.

- Члена Правлiння Шитець Вiкторiю Миколаївну. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 25.05.2012 року.
На посаду Члена Правлiння ПРАТ "Променерговузол" нiкого не обрано
оскiльки ця посада не передбачена Статутом Товариства. На цей час Ши-
тець Вiкторiя Миколаївна займає посаду Головного бухгалтера ПРАТ
"Променерговузол".

- Члена Правлiння Шелудько Катерину Василiвну. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 25.02.2011 року.
На посаду Члена Правлiння ПРАТ "Променерговузол" нiкого не обрано
оскiльки ця посада не передбачена Статутом Товариства.

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного товарис-
тва "Променерговузол" на Приватне акцiонерне товариство "Променерго-
вузол", засiданням Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол" прийнято
рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) призначити з
24.05.2016 р. на посаду Генерального директора ПРАТ "Променергову-
зол" Волощенко Людмилу Iларiоновну. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в
статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Променерговузол".
Строк, на який призначено посадову особу: три роки.

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

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

Генеральний директор Волощенко Людмила Iларiонiвна 
24.05.2016 р.

До уваги кредиторів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС-

ТВА "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРО-
ДУКТІВ" 

(ідентифікаційний код 00951579)
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ

ХЛІБОПРОДУКТІВ" (ідентифікаційний код 00951579), з метою виконан-
ня вимог ст.. 82 ЗУ "Про акціонерні товариства" повідомляє, що 20 трав-
ня 2016 року загальними зборами акціонерів товариства було прийнято
рішення про припинення Товариства шляхом приєднання до ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РОЗІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (іден-
тифікаційний код 00954337).

Ваше підприємство, як кредитор, вимоги якого не забезпечені дого-
ворами застави чи поруки, має право звернутись до ПАТ "ОРІХІВСЬ-
КИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"  протягом 20 календарних днів з
моменту надіслання цього повідомлення з письмовою вимогою про (за
вибором ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ"): 

забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів
застави чи поруки; 

дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином
між товариством та кредитором. 

У разі якщо Ваше підприємство не звернеться до Товариства з пись-
мовою вимогою, у строк зазначений вище, вважається, що воно не ви-
магає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед
ним.

Письмова вимога, у відповідності до вищевикладеного, може бути
направлена за адресою реєстрації ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІ-
БОПРОДУКТІВ", а саме: 70501, Запорізька область, м. Оріхів, вул. Пок-
ровська,129.

Зі свого боку ПАТ "ОРІХІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ" за-
певняє, що рішення про приєднання ніяким чином не вплине на сво-
єчасність та повноту виконання зобов'язань перед Вашим підприємс-
твом.  

Голова комісії з припинення
Віштал П.Л.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе то-
ваРиСтво «аКЦІоНеРНа КоМПаНІя «КиЇвводо-
КаНал»

Організаційно-правова форма: Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ: 03327664
Місцезнаходження: Україна, 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А
Міжміський код, телефон та факс: (044) 226-30-38, 254-32-61
Електронна поштова адреса: public@vodokanal.kiev.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет: www.vodokanal.kiev.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

2. текст повідомлення
Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.05.2016 

№20/05/16), на підставі Статуту Товариства, відкликано членів правління 
Товариства:

1. Циганок Ганну Олександрівну. Паспорт: ВВ №601168 виданий Київ-
ським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 01.11.1998 року. Посадова 
особа не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. 
Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. На посаді перебува-
ла з 31.01.2011 з урахуванням переобрання.

2. Ульяненко Наталію Вікторівну. Паспорт: ТТ №143469 виданий Свято-
шинським РВ ГУДМС України в м. Києві 05.12.2012 року. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Часткою в 
статутному капіталі Товариства не володіє. На посаді перебувала з 
31.01.2011 з урахуванням переобрання.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 20.05.2016 
№20/05/16), на підставі Статуту Товариства, визначено чисельний склад 
правління Товариства у кількості 7 осіб, та обрано членами правління Това-
риства строком на 5 років:

1. Сторожука Вадима Павловича – Першого заступника генерального 
директора.

Паспорт: СР №058971 виданий Березівським РВ УМВС України в Ровенській 
обл. 26.09.1996 року. Посадова особа не має непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини. Часткою в статутному капіталі Товариства не володіє. 
Посадова особа раніше займала посади: комерційний директор ТОВ «Проектно-
конструкторське бюро «Українське машино будівництво», з 25.02.2014 – Пер-
ший заступник генерального директора ПАТ «АК «Київводоканал».

2. Нестеренко Вікторію Володимирівну – Першого заступника генерального 
директора з економіки та фінансів. Паспорт: ТТ №064919 виданий Деснянським 
РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.07.2011 року. Посадова особа не має непога-
шених судимостей за корисливі та посадові злочини. Часткою в статутному ка-
піталі Товариства не володіє. Посадова особа раніше займала посади: директор 

Департаменту економіки та фінансів, з 14.04.2016 – Перший заступник гене-
рального директора з економіки та фінансів ПАТ «АК «Київводоканал».

3. Бінда Вячеслава Євгеновича – Заступника генерального директора з тех-
нічних питань та перспективного розвитку. Паспорт: СО №660630 виданий Дні-
провським РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.05.2001 року. Посадова особа не 
має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Володіє 510 
акціями (0,000072% статутного капіталу) Товариства. Посадова особа раніше 
займала посади: Голова правління ПрАТ «Грінко», заступник технічного дирек-
тора, заступник генерального директора ТОВ «Луганське енергетичне 
об’єднання», перший заступник директора КП «Місьководоканал» Сумської 
міської ради, заступник з міжнародних інвестицій, заступник директора, викону-
ючий обов’язки директора відокремленого підрозділу ДП НЕК «Укренерго», з 
14.04.2016 – Заступник генерального директора з технічних питань та перспек-
тивного розвитку ПАТ «АК «Київводоканал».

4. Дарагана Володимира Миколайовича – Заступника генерального ди-
ректора – директора Департаменту експлуатації водопровідного господар-
ства. Паспорт: СН №597589 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. 
Києві 14.10.1997 року. Посадова особа не має непогашених судимостей за 
корисливі та посадові злочини. Володіє 3060 акціями (0,000435% статутно-
го капіталу) Товариства. Посадова особа раніше займала посаду: з 
11.10.2004 – Заступник генерального директора – директор Департаменту 
експлуатації водопровідного господарства ПАТ «АК «Київводоканал».

5. Кислого Миколу Івановича – Заступника генерального директора – 
директора Департаменту експлуатації каналізаційного господарства. Пас-
порт: СО №416961 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 
07.07.2000 року. Посадова особа не має непогашених судимостей за корис-
ливі та посадові злочини. Володіє 3060 акціями (0,000435% статутного ка-
піталу) Товариства. Посадова особа раніше займала посаду: з 14.05.2002  – 
Заступник генерального директора – директор Департаменту експлуатації 
каналізаційного господарства ПАТ «АК «Київводоканал».

6. Юника Назарія Євгеновича – Заступника генерального директора по ка-
пітальному будівництву та інвестиціях. Паспорт: КС №086575 виданий Труска-
вецьким МВ УМВС України у Львівській обл. 05.09.2002 року. Посадова особа 
не має непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини. Часткою в 
статутному капіталі Товариства не володіє. Посадова особа раніше займала 
посади: перший заступник директора ТОВ «Бізнес Девелопмент Компаня», 
заступник директора ТОВ «Форте Медікал», з 01.10.2014 по 17.05.2016 – За-
ступник директора з технічних питань Дирекції по реконструкції Бортницької 
станції аерації, з 18.05.2016 – Заступник генерального директора по капіталь-
ному будівництву та інвестиціях ПАТ «АК «Київводоканал».

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформа-

ції та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова правління – генеральний директор Новицький Дмитро Юрійович

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«теРНоПiлЬСЬКий МолоКоЗавод»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Тернопiльський молокозавод"

1.2 Організаційно-правова форма 
емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента

30356917

1.4 Місцезнаходження емітента 46010, м. Тернопiль, Лозовецька, 28
1.5 Міжміський код, телефон та факс 
емітента

0352-56-12-01 0352-56-12-01

1.6 Електронна поштова адреса 
емітента

ter_moloko@reyestr.com.ua

1.7 Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.molokija.com.ua

1.8 Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, при-
пинення його філій, представництв

2. текст повідомлення 
Протоколом Правлiння Товариства №3 вiд 24 травня 2016р. прийнято 

рiшення про створення фiлiї «Вейавто» приватного акцiонерного товари-
ства «Тернопiльський молокозавод» за адресою: вул.Лозовецька 28, 
м. Тернопiль, Тернопiльська область,46010,у зв’язку з виконанням 
транспортно-заготiвельної функцiї пiдприємства.

Протоколом Правлiння Товариства №3 вiд 24 травня 2016р. прийнято 
рiшення про створення фiлiї «Умань-молоко» приватного акцiонерного това-
риства «Тернопiльський молокозавод» за адресою: вул. Iвана Гонти, буд. 
№ 3, м. Умань, Черкаська область,20300, у зв’язку з розширенням територiї 
збуту продукцiї.

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

титься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законо-
давством. 

Голова правління  в.в. Ковальчук
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛIЗОБЕТОНИХ
КОНСТРУКЦIЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01374010
3. Місцезнаходження: 49022, м. Днiпропетровськ, Молодогвардiйс-

ька, буд. 2
4. Міжміський код та телефон, факс: 0562 790-03-42 0562 790-03-41 
5. Електронна поштова адреса office@dzmgbk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dzmgbk.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного това-
риства "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"
на Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський завод мосто-
вих залiзобетоних конструкцiй", засiданням Наглядової Ради ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" прий-
нято рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) звiльни-
ти з 24.05.2016 р.наступних посадових осіб: 

- Голову Правлiння Богдана Iгоря Миколайовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не воло-
дiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Го-
лови Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй" особа перебувала з 19.04.2013 р. На посаду Голови Прав-
лiння ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конс-
трукцiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Статутом
Товариства.

- Члена Правлiння Богдан Нiну Iванiвну. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конс-
трукцiй" особа перебувала з 05.06.2003 року. На посаду Члена Правлiн-
ня ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструк-
цiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Статутом То-
вариства. На цей час Богдан Нiна Iванiвна займає посаду Головного
бухгалтера ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй".

- Члена Правлiння Ткаченко Максима Сергiйовича. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не во-
лодiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Члена Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобето-
них конструкцiй" особа перебувала з 19.04.2013 року. На посаду Члена
Правлiння ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Ста-
тутом Товариства.

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного това-
риства "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"
на Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський завод мосто-
вих залiзобетоних конструкцiй", засiданням Наглядової Ради ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" прий-
нято рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) призначи-
ти з 24.05.2016 р. на посаду Генерального директора ПРАТ "Днiпропет-
ровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" Богдана Iгоря Ми-
колайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй". Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Виконав-
чий директор ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй"; Виконуючий обов'язки Голови правлiння ПАТ "Днiпропет-
ровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"; Голова Правлiння
ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй".
Строк, на який призначено посадову особу: три роки.

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

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

Генеральний директор  Богдан Iгор Миколайович 
24.05.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05496655
3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпропетровськ , вул. Журналiстiв,

буд. 9-А
4. Міжміський код та телефон, факс: (0562) 31-17-08 (0562) 31-17-08 
5. Електронна поштова адреса peu@optima.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.peu.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного товарис-
тва "Променерговузол" на Приватне акцiонерне товариство "Променерго-
вузол", засiданням Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол" прийнято
рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) звiльнити з
24.05.2016 р. наступних посадових осіб:

- Голову Правлiння Волощенко Людмилу Iларiоновну. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не во-
лодiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голо-
ви Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 27.09.2004 р. (з
переобранням згiдно Статуту). На посаду Голови Правлiння ПРАТ "Про-
менерговузол" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Ста-
тутом Товариства.

- Члена Правлiння Шитець Вiкторiю Миколаївну. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 25.05.2012 року.
На посаду Члена Правлiння ПРАТ "Променерговузол" нiкого не обрано
оскiльки ця посада не передбачена Статутом Товариства. На цей час Ши-
тець Вiкторiя Миколаївна займає посаду Головного бухгалтера ПРАТ
"Променерговузол".

- Члена Правлiння Шелудько Катерину Василiвну. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 25.02.2011 року.
На посаду Члена Правлiння ПРАТ "Променерговузол" нiкого не обрано
оскiльки ця посада не передбачена Статутом Товариства.

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного товарис-
тва "Променерговузол" на Приватне акцiонерне товариство "Променерго-
вузол", засiданням Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол" прийнято
рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) призначити з
24.05.2016 р. на посаду Генерального директора ПРАТ "Променергову-
зол" Волощенко Людмилу Iларiоновну. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в
статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Променерговузол".
Строк, на який призначено посадову особу: три роки.

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

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

Генеральний директор Волощенко Людмила Iларiонiвна 
24.05.2016 р.

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

нерухомістю) емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБлІЧНе аКЦiоНеРНе 
товаРиСтво По ГаЗоПоСтаЧаННЮ та 
ГаЗиФiКаЦiЇ «КоРоСтиШiвГаЗ»

2. Код за ЄДРПОУ: 20413052
3. Місцезнаходження: 12505 Житомирська обл. м. Коростишів 

вул.  Гвардійська 42
4. Міжміський код, телефон та факс: (04130) 3-65-84 (04130) 3-65-84
5. Електронна поштова адреса: znep@kr.zt.ukrtel.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: korostyshivgaz.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу 

ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опера-
цій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього По-
ложення: Зміна складу посадових осіб емітента

ii. текст повідомлення
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою ра-

дою ПАТ «Коростишівгаз» від 23.05.2016р. Припинення повноважень 
посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової 
ради №05/16-01 від 23.05.2016р.

1. Посадова особа Кондратюк Юрій Віталійович (Не надано зго-
ду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Прав-
ління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному ка-
піталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 05.08.2013 по 
23.05.2016.

2. Посадова особа Яцкевич Людмила Броніславівна (Не надано 
згоду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член 
Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутно-
му капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.03.2011 
по 23.05.2016.

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою ПАТ «Корос-
тишівгаз» від 23.05.2016 р. Звільнення посадової особи виконано на 
підставі протоколу засідання Наглядової ради №05/16-01 від 
23.05.2016 р.

1. Посадова особа Михальська Людмила Сергіївна (Не надано зго-
ду на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Правлін-
ня, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. 
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа 
перебувала на посаді: з 14.03.2011 по 23.05.2016. Нікого не призна-
чено на посаду замість звільненої особи в зв’язку з прийняттям рішен-
ня про зменшення кількості членів правління.

Рішення про обрання прийнято Наглядовою радою ПАТ «Корости-
шівгаз» від 23.05.2016р. Обрання посадової особи виконано на під-
ставі протоколу засідання Наглядової ради №05/16-01 від 
23.05.2016  р.

1. Кондратюк Юрій Віталійович (Не надано згоду на розкриття пас-
портних даних) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у 
розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Строк, на який обрано особу: з 23.05.2016. терміном на 5 років. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член 
Правління ПАТ «Коростишівгаз». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій.

2. Яцкевич Людмила Броніславівна (Не надано згоду на розкриття 
паспортних даних) обрано на посаду Член Правління. Володiє част-
кою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітен-
та у розмірі 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi зло-
чини немає. Строк, на який обрано особу: з 23.05.2016. терміном на 5 
років.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Член 
Правління ПАТ «Коростишівгаз». Розмір пакета акцій емітента, які на-
лежать цій особі: 0 акцій.

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

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

Голова правління  Кузьменко володимир Сергійович
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНIПРОПЕТРОВС-
ЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ ЗАЛIЗОБЕТОНИХ
КОНСТРУКЦIЙ"

2. Код за ЄДРПОУ: 01374010
3. Місцезнаходження: 49022, м. Днiпропетровськ, Молодогвардiйс-

ька, буд. 2
4. Міжміський код та телефон, факс: 0562 790-03-42 0562 790-03-41 
5. Електронна поштова адреса office@dzmgbk.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.dzmgbk.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадо-

вих осіб емітента.
II. Текст повідомлення

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного това-
риства "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"
на Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський завод мосто-
вих залiзобетоних конструкцiй", засiданням Наглядової Ради ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" прий-
нято рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) звiльни-
ти з 24.05.2016 р.наступних посадових осіб: 

- Голову Правлiння Богдана Iгоря Миколайовича. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не воло-
дiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Го-
лови Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй" особа перебувала з 19.04.2013 р. На посаду Голови Прав-
лiння ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конс-
трукцiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Статутом
Товариства.

- Члена Правлiння Богдан Нiну Iванiвну. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє час-
ткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конс-
трукцiй" особа перебувала з 05.06.2003 року. На посаду Члена Правлiн-
ня ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструк-
цiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Статутом То-
вариства. На цей час Богдан Нiна Iванiвна займає посаду Головного
бухгалтера ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй".

- Члена Правлiння Ткаченко Максима Сергiйовича. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не во-
лодiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi
Члена Правлiння ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобето-
них конструкцiй" особа перебувала з 19.04.2013 року. На посаду Члена
Правлiння ПРАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Ста-
тутом Товариства.

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного това-
риства "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"
на Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровський завод мосто-
вих залiзобетоних конструкцiй", засiданням Наглядової Ради ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" прий-
нято рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) призначи-
ти з 24.05.2016 р. на посаду Генерального директора ПРАТ "Днiпропет-
ровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй" Богдана Iгоря Ми-
колайовича. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi ПРАТ
"Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй". Поса-
дова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Виконав-
чий директор ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних
конструкцiй"; Виконуючий обов'язки Голови правлiння ПАТ "Днiпропет-
ровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй"; Голова Правлiння
ПАТ "Днiпропетровський завод мостових залiзобетоних конструкцiй".
Строк, на який призначено посадову особу: три роки.

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

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

Генеральний директор  Богдан Iгор Миколайович 
24.05.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПРОМЕНЕРГОВУЗОЛ"

2. Код за ЄДРПОУ: 05496655
3. Місцезнаходження: 49051, м. Днiпропетровськ , вул. Журналiстiв,

буд. 9-А
4. Міжміський код та телефон, факс: (0562) 31-17-08 (0562) 31-17-08 
5. Електронна поштова адреса peu@optima.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.peu.dp.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента.
II. Текст повідомлення

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного товарис-
тва "Променерговузол" на Приватне акцiонерне товариство "Променерго-
вузол", засiданням Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол" прийнято
рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) звiльнити з
24.05.2016 р. наступних посадових осіб:

- Голову Правлiння Волощенко Людмилу Iларiоновну. Посадова особа
не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не во-
лодiє часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Голо-
ви Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 27.09.2004 р. (з
переобранням згiдно Статуту). На посаду Голови Правлiння ПРАТ "Про-
менерговузол" нiкого не обрано оскiльки ця посада не передбачена Ста-
тутом Товариства.

- Члена Правлiння Шитець Вiкторiю Миколаївну. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 25.05.2012 року.
На посаду Члена Правлiння ПРАТ "Променерговузол" нiкого не обрано
оскiльки ця посада не передбачена Статутом Товариства. На цей час Ши-
тець Вiкторiя Миколаївна займає посаду Головного бухгалтера ПРАТ
"Променерговузол".

- Члена Правлiння Шелудько Катерину Василiвну. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє
часткою в статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi Члена
Правлiння ПАТ "Променерговузол" особа перебувала з 25.02.2011 року.
На посаду Члена Правлiння ПРАТ "Променерговузол" нiкого не обрано
оскiльки ця посада не передбачена Статутом Товариства.

У зв'язку зi змiною типу Товариства з Публiчного акцiонерного товарис-
тва "Променерговузол" на Приватне акцiонерне товариство "Променерго-
вузол", засiданням Наглядової Ради ПРАТ "Променерговузол" прийнято
рiшення (Протокол № 24-05-16 вiд 24 травня 2016 року) призначити з
24.05.2016 р. на посаду Генерального директора ПРАТ "Променергову-
зол" Волощенко Людмилу Iларiоновну. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в
статутному капiталi Товариства. Посадова особа непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала про-
тягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння ПАТ "Променерговузол".
Строк, на який призначено посадову особу: три роки.

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

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

Генеральний директор Волощенко Людмила Iларiонiвна 
24.05.2016 р.

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство 

«Буровик»
2. Код за ЄДРПОУ: 01039926
3. Місцезнаходження: 36002 місто Полтава, вулиця Сосюри, 60
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 59-39-68,  

(0532) 59-39-68
5. Електронна поштова адреса: prat.burovik@yandex.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: burovik.nethouse.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папе-

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

ІІ. текст Повідомлення 
Зміни в складі посадових осіб емітента відбулися згідно рішення 

Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.05.2016р.).
Звільнено з посади Голови правління Яцуна Володимира Федоро-

вича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в 
зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 
5 років. Володіє 1,77 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена правління Аксюк Михайла Степановича 
(згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з 
закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Во-
лодіє 1,35 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена правління Крутова Олександра Федоро-
вича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в 
зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 
5 років. Володіє 1,12 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена правління Мирончука Юрiя Андрiйовича 
(згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з 
закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Во-
лодіє 1,74 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена правління Даценка Євгенiя Вiкторовича 
(згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з 
закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Во-
лодіє 1,45 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена правління Кротова Олександра Васи-
льовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в 
зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 
5 років. Володіє 1,295 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена правління Макуху Анатолiя Петровича 
(згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з 
закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Во-
лодіє 1,1 % статутного капіталу емітента. 

Призначено на посаду Голови правління Яцуна Володимира Федо-
ровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) тер-
міном на 5 років. Володіє 1,77 % статутного капіталу емітента. Попере-
дня посада - Голова правління ПрАТ «Буровик».

Призначено на посаду Члена правління Аксюка Михайла Степано-
вича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) термі-
ном на 5 років. Володіє 1,35 % статутного капіталу емітента. Попере-
дня посада - Член правління ПрАТ «Буровик».

Призначено на посаду Члена правління Крутова Олександра Федо-
ровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) тер-
міном на 5 років. Володіє 1,35 % статутного капіталу емітента. Попере-
дня посада - Член правління ПрАТ «Буровик».

Призначено на посаду Члена правління Мирончука Юрiя 
Андрiйовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не нада-
но) терміном на 5 років. Володіє 1,74 % статутного капіталу емітента. 
Попередня посада - Член правління ПрАТ «Буровик»

Призначено на посаду Члена правління Даценка Євгенiя 
Вiкторовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) 
терміном на 5 років. Володіє 1,45 % статутного капіталу емітента. По-
передня посада - Член правління ПрАТ «Буровик».

Призначено на посаду Члена правління Макуху Анатолiя Петрови-
ча ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) терміном 
на 5 років. Володіє 1,1 % статутного капіталу емітента. Попередня по-
сада - Член правління ПрАТ «Буровик».

Призначено на посаду Члена правління Тараненка Миколу Олек-
сандровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) 
терміном на 5 років. Володіє 1,21 % статутного капіталу емітента. По-
передня посада - бульдозерист ПрАТ «Буровик».

Звільнено з посади Голови наглядової ради Федорiєнка Василя 
Макаровича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) 
в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 
5 років. Володіє 3,11 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена наглядової ради Домiчковського Анатолiя 
Iвановича (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в 
зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 
5 років. Володіє 1,59 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена наглядової ради Скибу Галину Федорiвну 
(згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку з 
закінченням строку дії повноважень. Перебував на посаді 5 років. Во-
лодіє 1,45 % статутного капіталу емітента. 

Призначено на посаду Голови наглядової ради Федорiєнка Васи-
ля Макаровича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано) терміном на 5 років. Володіє 3,11 % статутного капіталу 
емітента. Попередня посада - Голови наглядової ради ПрАТ «Буро-
вик».

Призначено на посаду Члена наглядової ради Домiчковського 
Анатолiя Iвановича ( згоди на розкриття паспортних даних особою 
не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,59 % статутного капіталу 
емітента. Попередня посада - Член наглядової ради ПрАТ «Буро-
вик».

Призначено на посаду Члена наглядової ради Скибу Галину 
Федорiвнау ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) 
терміном на 5 років. Володіє 1,45 % статутного капіталу емітента. По-
передня посада - Член наглядової ради ПрАТ «Буровик».

Звільнено з посади Голови ревiзiйної комiсiї Грицюту Галину 
Павлiвну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в 
зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебувала на посаді 
5 років. Володіє 0,076 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена ревiзiйної комiсiї Курбацького Сергiя 
Анатолiйовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не нада-
но) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на по-
саді 5 років. Володіє 1,18 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена ревiзiйної комiсiї Сову Леонiда 
Олексiйовича (згоди на розкриття паспортних даних особою не нада-
но) в зв'язку з закінченням строку дії повноважень. Перебував на по-
саді 5 років. Володіє 1,43 % статутного капіталу емітента. 

Звільнено з посади Члена ревiзiйної комiсiї Ловку Тетяну Миколаїв-
ну (згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) в зв'язку 
з закінченням строку дії повноважень. Перебувала на посаді 5 років. 
Володіє 0,851 % статутного капіталу емітента. 

Призначено на посаду Голови ревiзiйної комiсiї Грицюту Галину 
Павлiвну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не нада-
но) терміном на 5 років. Володіє 0,076 % статутного капіталу емі-
тента. Попередня посада - Голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Буро-
вик».

Призначено на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Курбацького 
Сергiя Анатолiйовича ( згоди на розкриття паспортних даних осо-
бою не надано) терміном на 5 років. Володіє 1,18 % статутного 
капіталу емітента. Попередня посада - Член ревiзiйної комiсiї 
ПрАТ «Буровик».

Призначено на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Сову Леонiда 
Олексiйовича ( згоди на розкриття паспортних даних особою не 
надано) терміном на 5 років. Володіє 1,43 % статутного капіталу 
емітента. Попередня посада - Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Буро-
вик».

Призначено на посаду Члена ревiзiйної комiсiї Ловку Тетяну Мико-
лаївну ( згоди на розкриття паспортних даних особою не надано) тер-
міном на 5 років. Володіє 0,851 % статутного капіталу емітента. Попе-
редня посада - Член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Буровик».

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадові 
особи не мають.

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

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

2. Голова правлiння   яцун в.Ф.  23.05.2016

ПРиватНе аКЦiоНеРНе товаРиСтво 
«БУРовиК»
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За минулий тиждень НКЦПФР винесла 
6 постанов про накладення санкцій

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) продовжує інформувати про результа-
ти роботи у напрямі правозастосування на ринку цінних 
паперів.

З 16 по 20 травня 2016 року уповноваженими  
особами Центрального апарату Комісії (без урахуван-
ня територіальних органів регулятора) було винесено 
6 постанов про накладення санкцій за правопору-
шення.

Комісією застосовані такі санкції до професійних 
учасників фондового ринку, емітентів, юридичних та 
фізичних осіб:

- за неподання інформації до Комісії – 4;
- за подання не в повному обсязі інформації до 

Комісії  – 1;
- за порушення вимог законодавства щодо цінних 

паперів – 1.
З початку поточного року, станом на 20.05.2016 року 

(за даними лише Центрального апарату НКЦПФР):
- розглянуто справ про правопорушення на ринку 

цінних паперів – 243;
- накладено фінансових санкцій за правопорушення 

на ринку цінних паперів – 189 на суму 3 204 150 грн;
- винесено попереджень – 39;
- зупинено дію ліцензії – 1;
- анульовано ліцензій – 7;
- сплачено штрафів – 74 на суму 347 340 грн;
- закрито справ про правопорушення на ринку цінних 

паперів – 7;
- винесено розпоряджень про усунення порушень за-

конодавства про цінні папери – 135.
Нагадаємо, що з інформацією щодо розгляду справ 

про правопорушення на ринку цінних паперів можна 
ознайомитися на офіційному сайті Комісії у розділі «Пра-
возастосування на ринку ЦП» http://nssmc.gov.ua/
activities/enforcement.

Рынок акций Украины во вторник ускорил 
снижение на новости об отсрочке 

приватизации «Центрэнерго»
Украинский рынок акций во вторник ускорил снижение 

после заявления Фонда государственного имущества 
днем ранее о переносе приватизации «Центрэнерго» на 
2017 год: индекс «Украинской биржи» (УБ) упал на 
3,42%  - до 613,67 пункта, индекс ПФТС – на 1,78%, до 
215,57 пункта.

Объем торгов на УБ составил 5,36 млн грн, в том чис-
ле акциями – 5,2 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 204,2 млн грн, в 
том числе акциями – 0,48 млн грн.

В «индексной корзине» УБ больше всех подешевели 
бумаги «Центрэнерго» (-9,85%), «Азовстали» (-5,72%) и 
«Укрнафты» (-4,34%).

Выросли в цене акции Авдеевского коксохимзавода 
(+9,71%), «Мотор Сичи» (+0,76%) и «Донбассэнерго» 
(+0,37%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(-8,77%) и «Мотор Сичи» (-0,35%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во 
вторник к 16:15 кв снизился на 0,47% - до 438,15 пункта 
при объеме торгов 2,3 млн злотых (14,7 млн грн).

Среди индексных бумаг с отрицательной динамикой 
лидировали акции KSG Agro (-3,68%), «Агротона» 
(-3,51%) и «Милкиленда» (-0,61%).

Дорожали только акции агрохолдинга ИМК (+2,26%).

Рынок акций Украины в среду утром 
отскочил вверх после двухдневного 

падения
Фондовый рынок Украины начал торги в среду ростом 

в рамках коррекции после двухдневного падения: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв повысился на 1,18% 
- до 620,89 пункта, индекс ПФТС – на 0,03%, до 215,33 
пункта.

Среди индексных акций УБ утром дорожали бумаги 
«Центрэнерго» (+3,4%), «Донбассэнерго» (+3,06%) и 
Райффайзен Банка Аваль (+2,14%).

Дешевели только акции «Укрнафты» (-0,38%).
На ПФТС торговались акции «Мотор Сичи» (+0,41%), 

«Центрэнерго» (-0,16%) и «Укрнафты» (-17,95%).
Аналитик онлайн-брокера «Свит Инвест» Сергей Гон-

чаренко в утреннем комментарии агентству «Интерфакс-
Украина» отметил наметившуюся на фондовом рынке 
страны нисходящую тенденцию после месячного уме-
ренного роста.

«Индекс УБ устремился к уровню поддержки 600 пун-
ктов и в среду может продолжить движение в рамках 
нисходящей динамики. Если индикатору удастся про-
бить указанную отметку, «медвежий» тренд, скорее все-
го, усилится», - прогнозирует эксперт.

Греция договорилась с кредиторами о 
получении денег сейчас и списании долга 

после 2018г
Министры финансов еврозоны и Международный 

валютный фонд договорились в ночь на среду о воз-
можности списания части долга Греции после 2018 г., 
когда завершится действие нынешней программы по-
мощи стране, при этом Афины в ближайшее время 
получат 11 млрд евро для текущих выплат по креди-
там.

«Мы достигли прорывных договоренностей по Греции, 
что позволяет нам перейти к новому этапу реализации 
программы финансовой помощи стране», - сказал жур-
налистам в среду, подводя итоги заседания, председа-
тель Еврогруппы Йерун Дейсселблум.

Греция выполнила условия текущей европейской про-
граммы помощи, и это позволило министрам финансов 
еврозоны одобрить выделение ей денег из действующе-
го кредита. Первый транш поступит в Грецию уже в июне 
и позволит ей избежать дефолта по долгам.

Греция, согласно действующей программе, должна 
обеспечить достижение первичного профицита бюджета 
в 3,5% ВВП к 2018 г.

Дейсселблум дал понять, что это требование может 
быть смягчено после 2018 г., когда будет создан меха-
низм долгосрочной поддержки Греции через снижение 
ее долгового бремени.
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Международный валютный фонд не участвовал до 
сих пор в кредитовании Афин, так как сомневался в реа-
листичности программы Евросоюза для Греции (в част-
ности, в достижении профицита в 3,5%) и считает ее 
долговую нагрузку неподъемной.

По достигнутому компромиссному соглашению, дол-
говая нагрузка Греции будет снижена, но только после 
истечения срока действия текущей программы. МВФ 
присоединится в дальнейшем (как ожидается, до конца 
текущего года) к финансированию Афин. В то же время 
Фонд примет такое решение только после того, как оце-
нит согласованную сторонами схему дальнейшей под-
держки Греции.

Предполагается, что после 2018 г. будет ограничен 
предельный объем выплат Греции по долгам, отсрочены 
процентные выплаты, Афинам будут предоставлены но-
вые кредиты для погашения предыдущих. Одним из ва-
риантов является выкуп Евросоюзом кредитов, которые 
были предоставлены Греции ранее со стороны МВФ.

Конкретная схема сокращения долговой нагрузки Гре-
ции будет еще обсуждаться и может быть окончательно 
утверждена после выборов в Бундестаг в 2017 г., пишет 
Financial Times.

В последний раз долги Греции реструктурировались в 
конце 2012 г., новое списание является политически не-
популярным шагом, поэтому европейские правительства 
пытаются максимально отсрочить это решение.

В воскресенье парламент Греции принял очередной 
пакет законов по увеличению бюджетных доходов. Гре-
ция устанавливает дополнительные налоги на моторное 
топливо, сигареты, спиртное, пребывание в отелях, по-
вышает НДС до 24% с 23%. Греция должна также ввести 
механизм, позволяющий автоматически сокращать рас-
ходы в случае роста дефицита бюджета выше согласо-
ванного уровня.

В рамках серии законодательных мер парламент Гре-
ции при поддержке законодателей от правящей партии 
СИРИЗА одобрил в последние недели меры по сниже-
нию дефицита бюджета в общей сложности более чем 
на 5 млрд евро, чтобы обеспечить достижение к 2018 г. 
первичного профицита бюджета в 3,5% ВВП.

Доходность 10-летних гособлигаций Греции в поне-
дельник снизилась до полугодового минимума - 7,21%, а 
греческий фондовый индекс стал лидером роста среди 
европейских стран.

объем внешней торговли услугами Китая 
превысит $1 трлн к 2020г

Объем внешней торговли услугами Китая превысит 
$1 трлн, прогнозирует глава отдела международной тор-
говли услугами министерства торговли КНР Цю Лисинь.

По ее словам, среднегодовой прирост показателя пре-
высит 10%, а его доля в общем объеме внешней торгов-
ли страны будет непрерывно повышаться, сообщает 
агентство «Синьхуа».

Выступая на пресс-конференции, посвященной 
4-й Китайской международной ярмарке торговли услуга-
ми в Пекине, Цю Лисинь сказала, что в стране существу-
ет множество благоприятных условий для развития тор-
говли услугами в период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.).

Она отметила, что бурное развитие информационных 
технологий, включая большие данные, интернет вещей, 
облачные вычисления и мобильный интернет, укрепляют 
торговый характер услуг. Кроме того, укрепляется страте-
гическая роль торговли услугами в китайской экономике.

4-я Китайская международная ярмарка торговли услу-
гами пройдет с 28 мая по 1 июня в Пекине.

ЦБ Китая понизил справочный курс юаня к 
доллару до минимума с 2011г

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в 
среду отреагировал на укрепление курса доллара США 
снижением справочного курса юаня к американской ва-
люте до минимальной отметки с марта 2011 года, сооб-
щает агентство Bloomberg.

Справочный курс китайской нацвалюты был понижен 
на 0,3%, до 6,5693 юаня/$1.

Офшорный юань, операции по которому проводятся 
за пределами материкового Китая и который торгуется 
более свободно, подешевел в ходе торгов в Гонконге в 
среду на 0,1% - до 6,5636 юаня/$1.

Доллар дорожает на фоне опубликованных накануне 
данных о максимальном за 24 года скачке продаж ново-
строек в США в апреле. Продажи новых домов в США в 
прошлом месяце подскочили на 16,6% по сравнению с 
мартом - до 619 тыс. домов в годовом исчислении.

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