
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР традиційно повідомляє про результати свого засідання 
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-

ра фондового ринку, що відбулося 7 липня 2015 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «ТРАДЕКС-
ТРЕЙД» (ідентифікаційний код юридичної особи 35017751)

прийнято рішення

2. Про відмову у видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «АКТИВ-
ГАРАНТ», ідентифікаційний код юридичної особи 37139737

прийнято рішення

3. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) ТОВ «КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ»

прийнято рішення

4. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 
ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з 
управління активами) ТОВ «КУА «АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

5. Про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності 
з управління активами) ТОВ «ТАЛАН АБСОЛЮТ»

прийнято рішення

6. Про внесення змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку на 2015 рік та Плану роботи Комітетів Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку на 2015 рік

прийнято рішення

7. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 14 жовтня 2014 року № 1360 (МЮУ)

перенести розгляд питання

8. Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів 
цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають 
ознаки фіктивності (МЮУ)

перенести розгляд питання

9. Щодо реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «МІЖНА-
РОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»

прийнято рішення

10. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного 
товариства «Край Керама», що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення
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11. Щодо реєстрації випуску простих іменних та привілейованих іменних акцій 
Публічного акціонерного товариства «ПОЛТАВА-БАНК»

прийнято рішення

12. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій ПАТ 
«Харківське автотранспортне підприємство 16355»

прийнято рішення

13. Щодо реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Публічного 
акціонерного товариства «Птахогосподарство «Червоний прапор» та скасування 
реєстрації випуску акцій Публічного акціонерного товариства «Авангард», 
Публічного акціонерного товариства «Агрофірма «Авіс», Публічного акціонерно-
го товариства «Птахофабрика «Перше Травня», Публічного акціонерного това-
риства «Кросс-п/ф «Зоря», Публічного акціонерного товариства «Кіровський», 
Приватного акціонерного товариства «Чернівецька птахофабрика», Публічного 
акціонерного товариства «Чорнобаївське», що припиняються внаслідок приєд-
нання

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації звіту про результати публічного розміщення акцій Публічно-
го акціонерного товариства «ВІННИЦЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»

прийнято рішення

15. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічно-
го акціонерного товариства «Херсонський маслозавод»

прийнято рішення

16. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного товариства «РЕГІОН-ГАЗ»

прийнято рішення

17. Щодо скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтв про 
реєстрацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства «НАУКОВО-
ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР «ЗТЗ-СЕРВІС»

прийнято рішення

18. Щодо відмови у скасуванні реєстрації випуску акцій та анулюванні свідоцтва 
про реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Полісся»

прийнято рішення

19. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства «Тетіївська пересув-
на механізована колона № 300» від 21.05.2015 № 39 на постанову 
про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 
06.05.2015 № 634-ЦД-1-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення

20. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «ФК «Сократ» від 
05.05.2015 № 24 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 15.04.2015 № 109-ЦА-УП-Т

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення
21. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова 
компанія «Сократ» від 05.05.2015 № 26 на постанову про накладення санкції за 
правопорушення на ринку цінних паперів від 15.04.2015 № 110-ЦА-УП-Т

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення
22. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Агропромбуд 2012» 
від 06.05.2015 № 18 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 15.04.2015 № 480-ЦД-1-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення
23. Про розгляд скарги приватного акціонерного товариства «Київське обласне 
дилерське підприємство «Агросервіс» від 22.04.2015 № 15 на постанову про 
накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 08.04.2015 
№  448-ЦД-1-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, а 

скаргу – без задоволення

24. Щодо завершення процесу проведення конвертації облігацій серії D Товари-
ства з обмеженою відповідальністю «А.В.С.» в серії О та Р

прийнято рішення

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку з метою отримання зауважень і пропозицій ого-
лошує про оприлюднення проекту рішення Комісії від 
03.07.2015 р. № 935 «Про схвалення проекту рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про внесення змін до Положення про порядок 
складання та подання адміністративних даних щодо 
діяльності торговців цінними паперами до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» (далі - Проект) на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку http://www.nssmc.gov.ua.

Зауваження та пропозиції до Проекту надавати у пись-
мовій та електронній формі протягом десяти робочих 

днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту 
акта за адресами:

Департамент регулювання діяльності торговців цінними 
паперами та фондових бірж, Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-
601, 01010; e-mail: dmytro.yanchenko@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ІНФоРмаЦІйНІ ПовІдомлеННя Та 
НовиНи НКЦПФР

НКЦПФР зупинила, скасувала, відновила обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту спільного інвестування та ре-
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гулювання діяльності інституційних інвесторів, відповід-
но до пункту 2 розділу V Положення про порядок при-
пинення корпоративного інвестиційного фонду, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 19.11.2013 № 2606, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.12.2013 
за № 2133/24665, та наданих документів ПУБЛІЧНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАКРИТИЙ НЕДИ-
ВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙ-
НИЙ ФОНД «ПРЕМІУМ-ФОНД», що є правонаступником 
Відкритого акціонерного товариства «Закритий неди-
версифікований корпоративний інвестиційний фонд 
«Преміум-фонд», місцезнаходження: 01601, м. Київ, ву-
лиця Мечникова, будинок 2, код за ЄДРПОУ: 32969489, 
на виключення відомостей про корпоративний інвести-
ційний фонд з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією, скасова-
но реєстрацію регламенту відкритого акціонерного 
товариства «Закритий недиверсифікований корпо-
ративний інвестиційний фонд «Преміум-фонд», за-
реєстрованого 21.06.2004 року. Анульовано свідоцтво 
про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування Відкритого акціонерного товари-
ства «Закритий недиверсифікований корпоративний ін-
вестиційний фонд «Преміум-фонд» від 21.06.2004 року 
№ 56, що видане Державною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку – розпорядження № 0222– ІС від 
3 липня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м.  Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій серії Х у зв’язку з 
погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій ПраТ «Нео віта» серії Х. Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Х від 
11.06.2013 № 83/2/2013, видане 15.07.2013 Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №  110-КФ-С–о від 7 лип-
ня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 

2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасуван-
ня реєстрації випуску облігацій серії Y у зв’язку з по-
гашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску об-
лігацій ПраТ «Нео віта» серії Y. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Y 
від 11.06.2013 № 84/2/2013, видане 24.07.2013 Націо-
нальною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 
анульовано – розпорядження № 111-КФ-С–о від 
7  липня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи На-

ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Поло-
ження про порядок здійснення емісії облігацій підпри-
ємств, облігацій міжнародних фінансових організацій 
та їх обігу, затвердженого рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 
2013 року № 2998, зареєстрованого в Міністерстві юс-
тиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змі-
нами), та відповідно до документів, отриманих від 
ПрАТ «Нео Віта», код за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, 
м.  Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, офіс 71, на скасу-
вання реєстрації випуску облігацій серії Z у зв’язку з 
погашенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій ПраТ «Нео віта» серії Z. Свідоцтво про реє-
страцію випуску облігацій ПрАТ «Нео Віта» серії Z від 
11.06.2013 № 85/2/2013, видане 24.07.2013 Національ-
ною комісією з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 112-КФ-С–о від 7 лип-
ня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, п. 4 глави 1 розділу ІV Положення 
про порядок здійснення емісії облігацій підприємств, об-
лігацій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року 
№  2998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 січня 2014 року за № 171/24948 (зі змінами), та відпо-
відно до документів, отриманих від ПрАТ «Нео Віта», код 
за ЄДРПОУ: 35372603, 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 
буд. 9/2, офіс 71, на скасування реєстрації випуску облі-
гацій серії AA у зв’язку з погашенням облігацій, скасова-
но реєстрацію випуску облігацій ПраТ «Нео віта» се-
рії  AA. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ПрАТ  «Нео Віта» серії AA від 11.06.2013 № 86/2/2013, 
видане 09.09.2013 Національною комісією з цінних папе-
рів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№  113-КФ-С–о від 7 липня 2014 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
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директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, на підставі рішення Комісії від 
24.10.2013 № 2484, Рішення Комісії від 03.07.2015 року, 
та на підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 28.05.2013 року за № 822/23354 (із змі-
нами), відповідно до документів, наданих ТОВ «Ультра-
полімерз» (01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, 
буд.  9/2, прим. 43 код за ЄДРПОУ: 33599688) на скасу-
вання реєстрації випуску акцій ЗАТ «Ультраполімерз» у 
зв’язку з перетворенням в ТОВ «Ультраполімерз», ска-
совано реєстрацію випуску акцій ЗаТ «Ультраполі-
мерз». Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ  «Ультраполімерз» від 26 вересня 2005 року 
№  242/10/1/2005, видане Управлінням Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та 
Київській області, анульовано – розпорядження 
№  47-КФ-С–а від 3 липня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. начальника Дніпровського територіального управ-
ління, що діє на підставі Наказу Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 21.04.2015 р. 
№  82 К, на підставі Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 24.10.2013 р. №  2484 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку», 
підпункту 1 пункту 1 Рішення Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.07.2013 р. №  1283 
«Про делегування повноважень територіальним орга-
нам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
13.08.2013р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу І Поряд-
ку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-

дового ринку від 23 квітня 2013 року №  737, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28 травня 2013 
року за № 822/23354 (зі змінами), зупинено обіг акцій 
ПРиваТНоГо аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва «дНІ-
ПРоПеТРовСЬКа ПеРеСУвНа меХаНІЗоваНа Ко-
лоНа №5» (49101, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 
буд.  36, код за ЄДРПОУ: 00911322) у зв’язку з перетво-
ренням акціонерного товариства - розпорядження 
№  10-дН-1-З від 6 липня 2015 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, т.в.о. начальника Східного те-
риторіального управління (наказ № 12-к від 18.06.2015 
року), на підставі пункту 3 розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Ко-
місії від 23.04.2013 року № 737, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами), та відповідно до наданих лік-
відатором документів скасовано реєстрацію випуску ак-
цій у зв’язку зі схваленням звіту ліквідатора комітетом 
кредиторів ПаТ «овРУЦЬКий молоЧНоКоНСеРв-
Ний КомБІНаТ» (37300, Полтавська обл., Гадяць-
кий  р-н, м. Гадяч, вул. 50 років Жовтня, буд. 27, кв. 58, 
код за ЄДРПОУ: 00418047). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій № 549/1/04 дата реєстрації - 
13.09.2004  року, дата видачі - 26.12.2012 року, видане 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано  - розпорядження №  31-СХ-3-С-а 
від 6 липня 2015  року.

07.07.2015 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Шановний акціонере!
Наглядова рада ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРА-

ЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, 
місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, 
повідомляє Вам, що на підставі ч. 1 статті 47 Закону України «Про акціо-
нерні товариства» прийняла рішення (Протокол засідання Наглядової ради 
Банку № 17 від 18.06.2015) про скликання позачергових Загальних зборів 
акціонерів Банку (далі – Збори).

Збори відбудуться 10.08.2015 о 11-00 годині за адресою: м. Київ, 
вул.  Смирнова – ласточкіна, 10-а, (приміщення конференц-залу).

Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеть-
ся за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 10.00 
до 10.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах  – 04.08.2015 р.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необ-
хідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); пред-

ставнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і дові-
реність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, 
передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб  – паспорт 
та документ про призначення на посаду.

Порядок денний:
1. Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Внесення змін до Статуту Банку пов’язаних зі збільшенням статутно-

го капіталу Банку. Визначення уповноваженої особи Банку для підписання 
змін до Статуту Банку та здійснення реєстрації змін до Статуту Банку у 
державних органах.

За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань по-
рядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – 
Ласточкіна, 10-А, к.605, тел.247-20-73, відповідальний за порядок озна-
йомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на 
фондовому ринку Банку.

Наглядова рада Банку

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «УКРаЇНСЬКий ІННоваЦІйНий БаНК»

Повідомлення
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство 
«ФІНаНС БаНК»

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 19193869
3. Місцезнаходження - 02002, місто Київ, вулиця Панельна, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та факс - (044) 569-40-70
5. Електронна поштова адреса - i@financebank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації – financebank.com.ua
7. Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПАТ «ФІНАНС БАНК» (протокол від 06 липня 

2015 року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб. Підста-
вою для цього стало припинення повноважень та звільнення від вико-

нання обов’язків члена Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК» Смірнова 
Максима Юрійовича (на підставі заяви Смірнова М.Ю. від 22 червня 
2015 року про звільнення його від виконання обов’язків члена Наглядо-
вої ради за власним бажанням). Смірнов М.Ю. перебував на посаді з 
16  січня 2015 року по 06 липня 2015 року. Смірнов М.Ю. часткою у ста-
тутному капіталі ПАТ «ФІНАНС БАНК» не володіє. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Смірнов М.Ю. протягом 
своєї діяльності займав посади: заступника керуючого відділенням бан-
ку, начальника управління по розвитку філіальної мережі, радника голо-
ви правління банку. 

Нового члена Наглядової ради ПАТ «ФІНАНС БАНК» не обрано.
III. Підпис

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з 
законодавством. 

в. о. Голови Правління ПаТ «ФІНаНС БаНК» __П. в. Петченко 
 М.П.  (підпис)     (П.І.Б)  07 липня 2015 року

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «ФІНаНС БаНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство по 
газопостачанню та газифiкацiї 
"ЗАКАРПАТГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05448610
3. Місцезнаходження 88015, м.Ужгород, вул.Погорєлова,2
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0312) 61-94-02 (0312) 61-94-22

5. Електронна поштова адреса Myhaylo.Fedorychko@zkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

http://zk.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, 
яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до отриманого 06.07.2015 року вiд ПАТ «Нацiональний 

депозитарiй України» реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеного 
станом на 30.06.2015 р., пакет акцiй ПАТ «ЗАКАРПАТГАЗ», що належить При-
ватному акцiонерному товариству «РОЛЮКС» (код ЄДРПОУ 33860328, 
мiсцезнаходження: 76018, Iвано-Франкiвська область, м. Iвано-Франкiвськ, 
вул. Ленкавського, буд. 22) став менше 10 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Розмiр 
частки акцiонера до змiни становив 379146 акцiй (15,0084 % статутного 
капiталу), пiсля змiни становить 227360 акцiй (9,0000 % статутного капiталу).

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 Шатило Вiталiй Марцiнович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 07.07.2015
(дата)

ПУБлIЧНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво По ГаЗоПоСТаЧаННю Та ГаЗиФIКаЦIЇ «ЗаКаРПаТГаЗ»

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

емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

2. Код за ЄДРПОУ: 35591059
3. Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)585-70-91
5. Електронна поштова адреса: info@globusbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.globusbank.com.ua
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 зміну складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рішення позачергових Загальних Зборів Акціонерів ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 
№ 02 від 03.07.2015 р., змінено склад Наглядової ради ПАТ «КБ «ГЛОБУС» 
та збільшено її кількісний склад шляхом обрання з 03 липня 2015 року не-
залежним членом Наглядової ради Банку строком повноважень на 3 (три) 
роки Дмітрієвої Олени Михайлівни.

Дмітрієва Олена Михайлівна (згоди на розкриття паспортних даних не 
отримано) прямої участі в статутному капіталі ПАТ «КБ «ГЛОБУС» не має, 
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

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

Голова Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС» С.Б. Куріленко, 06.07.2015 року

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво 
«КомеРЦІйНий БаНК «ГлоБУС»
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Повне найменування емітента: ПРиваТНе аКЦІоНеРНе 
ТоваРиСТво «СТРаХова 
КомПаНІя «ІНГоССТРаХ»  

Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента: 

33248430 

Місцезнаходження емітента: 49094, м. Дніпропетровськ, вул.  Набе-
режна Перемоги, 32 

Телефон/ факс емітента: +380567161922 
Електронна поштова адреса: gd.ingosstrah@pbank.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про про зміну складу 

посадових осіб емітента 

Текст повідомлення:
На підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ СК «ІНГОС-

СТРАХ» від 07.07.2015р. відбулися наступні зміни:

Дата 
вчинення 

дії

Зміни 
(призна-

чено, 
звільнено, 

обрано 
або 

припине-
но 

повнова-
ження)

Посада

Прізвище, 
ім'я, по 
батькові 
фізичної 

особи або 
повне 

наймену-
вання 

юридичної 
особи

Паспортні дані 
фізичної особи 

або ідентифікацій-
ний код за 
ЄДРПОУ 

юридичної особи

Розмір 
частки в 
статут-
ному 

капіталі 
емітента 

(у 
відсо-
тках)

1 2 3 4 5 6
07.07.2015 припине-

но 
повнова-

ження

Ревiзор Шевченко 
Анастасiя 
Василiвна

АК 694238
08.10.1999 

Павлоградським 
МВ УМВС України 

в Днiпро-
петровськiй 

областi

0

Зміст інформації:
Особа перебувала на посадi з 12.07.2013р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Припинення повноважень 
Ревізора здійснено у зв’язку iз неможливістю виконання Ревізором своїх 
обов’язків.
07.07.2015 обрано Ревізор Мацiпура 

Андрій 
Васильо-

вич

АК 427338
24.02.1999 

Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України 

в Днiпро-
петровськiй області 

0

Зміст інформації:
Попередня посада – Керівник групи. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має.

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

Голова Правління  осадчий олександр васильович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «аРТем-
БУдСеРвІС» (код за ЄДРПОУ – 14310767). Місцезнаходження – 
04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 481-26-36. 
Електронна поштова адреса – artembud@artem.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет – http://14310767.smida.gov.ua. Вид особливої інформації – 
відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій.

2. Текст повідомлення
Емітент 03.07.15р. отримав від Центрального депозитарію реєстр акці-

онерів станом на 30.06.15р., який містить наступну інформацію:
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша інвестиційна ком-

панія», код ЄДРПОУ – 23534282, місцезнаходження – 03040, м. Київ, 
вул.  Стельмаха, 10 а. Розмір частки до змін – 12,3033%, після змін – 
19,1553%;

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна будівельна 
компанія «Артем», код ЄДРПОУ – 33566130, місцезнаходження – 07433, 
Київська обл., Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Ігорева, 15. Розмір 
частки до змін – 31,7393%, після змін – 20,4760%.

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

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

директор Калугін в.м., 03.07.15р.

Повідомлення про зміни в складі посадових осіб 

ПаТ «КРемеНЧУКГаЗ»
Публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз», ЄДРПОУ 03351734, 

39601 м.Кременчук, пров.Г.Бреста, 46, т/ф 0536776721, E-mail  
peo@kgaz.com.ua, веб-сайт: www.kgaz.com.ua. Рішенням наглядової 
ради 07.07.15 припинені повноваження осіб, які перебували на посадах 
з 2010р.: голови правління Оксененка Богдана Вiкторовича, акціями не 
володiє; членів правління: Гапеєвої Олени Євгеніївни, акціями не 
володiє; Грабовського Болеслава Францовича, акціями не володiє; 
Шутько Світлани Богданівни, акціями не володiє; Щербак Людмили Ва-
силівни, володiє 0,034% акцiй (362,25грн.); Брутової Олени Василівни, 
володiє 0,005% акцiй (54,05грн.); Облапа Євгенія Володимировича 
володiє 0,1964% акцiй (2087,25грн.); Тим же рішенням обрано до 2018р: 
головою правління Оксененка Богдана Вікторовича, попередня посада 
голова правління; членами правління: Гапеєву Олену Євгеніївну, попе-
редня посада член правління; Грабовського Болеслава Францовича; 
Шутько Світлану Богданівну, попередня посада член правління; Щербак 
Людмилу Василівну, попередня посада член правління; Брутову Олену 
Василівну, попередня посада член правління; (володіння акціями зазна-
чено вище); Сиротенка Василя Васильовича, попередня посада нач. 
юридичного відділу, акціями не володіє. Згоди на розкриття паспортних 
даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини посадові особи не мають. Голова правлiння Оксененко Б.В. під-
тверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та ви-
знає, що несе відповідальність згідно із законодавством. 

ПовІдомлеННя 
про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокумен-

тарній формі
У відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону 

України «Про цінні папери та фондовий ринок» позачерговими загальними 
зборами аКЦІоНеРНоГо ТоваРиСТва ЗаКРиТоГо 
ТиПУ «аГРо» 06.07.2015 року прийнято рішення про забезпечення 
існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі:

Реквізити емітента:
Повне найменування згідно з установчими документами: Акціонерне 

товариство закритого типу «АГРО»;
Скорочене найменування згідно з установчими документами: АТЗТ 

«АГРО»;
код за ЄДРПОУ: 16459456;
місцезнаходження згідно з реєстраційними документами юридичної 

особи: 01135, Україна, м. Київ, вул. Золотоустівська, 44/22, кв.71; адреса 
для поштових повідомлень: 01135, Україна, м. Київ, вул. Золотоустівська, 
44/22, кв.71; телефон/факс: (044) 502-46-44;

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми 
існування, щодо якого прийнято Рішення:

вид/характеристику/серію, різновид, тип цінних паперів: акції прості іменні, 
дані свідоцтва про реєстрацію випуску (дата реєстрації, орган, що ви-

дав свідоцтво, та реєстраційний номер випуску): 03.08.1999р., Управління 
ДКЦПФР в м. Києві та Київській області, №655/10/1/99;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1026401000;
Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними папера-

ми в бездокументарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних 
паперах власника в депозитарній установі, а документальним під-
твердженням їх наявності на певний момент часу є виписка з цього 
рахунку в цінних паперах;

Реквізити Центрального депозитарію, який буде обслуговувати 
випуск цінних паперів, щодо якого прийнято Рішення:
Найменування Публічне акціонерне товариство 

«Національний депозитарій України»
код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8

Реквізити депозитарної установи, у якої емітент буде відкривати 
рахунки в цінних паперах власникам цінних паперів:

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІНАСТА»;
Місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 28;
Телефони контактної особи: (044) 361-38-08, Генеральний директор 

Лозинський Ігорь Ярославович;
Код за ЄДРПОУ: 34762675;
Дані ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депози-
тарної установи: номер ліцензії – АЕ №263230, дата видачі ліцензії – 
28.08.2013 року, орган, що видав ліцензію – Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку.

власнику цінних паперів потребно укласти договір про обслуго-
вування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною 
установою (у разі відсутності такого договору).
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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 ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРи-

СТво «ПІвдеННий ГІРНиЧо-
ЗБаГаЧУвалЬНий КомБІНаТ»

2. Код за ЄДРПОУ 00191000
3. Місцезнаходження 50026, дніпропетровська обл., 

м.  Кривий Ріг
4. Міжміський код, телефон та факс (056) 403-75-65, (056) 440-42-01
5. Електронна поштова адреса zaitseva-on@ugok.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується  
емітентом для розкриття інформації 

www.ugok.info

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол 
засiдання Наглядової ради №67/2015 вiд 06.07.2015) прийнято рiшення 
про припинення повноважень члена Правлiння ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
КОМБIНАТ» Рибалко Олександра Анатолiйовича у зв’язку з поданням осо-
бистої заяви про припинення своїх повноважень.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000069973809%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi: з 

27.09.2010 по 06.07.2015.

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала.
Наглядовою радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ» (протокол 
засiдання Наглядової ради №67/2015 вiд 06.07.2015) прийнято рiшення 
про обрання (призначення) Корнєва Максима Юрiйовича членом Правлiння 
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕННИЙ ГIРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБIНАТ». Змiни у складi посадових осiб вiдбулись у 
зв’язку з необхiднiстю призначення нового члена Правлiння на мiсце члена 
Правлiння, повноваження якого припинено.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0000000466492%. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк, на який обрано (призначено) посадову особу: безстроково.
Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 

18.05.2010 по 07.07.2010 юрисконсульт юридичного вiддiлу управлiння 
ПАТ «ПIВДГЗК» ; з 08.07.2010 по 16.02.2011 начальник претензiйного бюро 
юридичного вiддiлу управлiння ПАТ «ПIВДГЗК»; з 17.02.2011 по 02.09.2012 
начальник вiддiлу корпаративних вiдносин та власностi управлiння ПАТ 
«ПIВДГЗК»; з 03.09.2012 по 03.07.2015 начальник юридичного вiддiлу 
управлiння ПАТ «ПIВДГЗК».

Посадова особа на розкриття паспортних даних згоди не надала.
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 
Генеральний директор  _______  К.а. Федін
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М. П. 
  07.07.2015
  (дата)

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «ПІвдеННий ГІРНиЧо-ЗБаГаЧУвалЬНий КомБІНаТ»
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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 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ФК СОКРАТ»
2. Код за ЄДРПОУ 21645965
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 

будинок 70, офiс 65
4. Міжміський код, телефон та факс (+38044) 2070100 (+38044) 4814988
5. Електронна поштова адреса contact@sokrat.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.sokrat.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
Протоколом Наглядової ради ПрАТ «ФК Сократ» № 4 вiд 23.06.2015 р. 

було прийнято рiшення про повторне призначення Пономаренко Володи-
мира Вiкторовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) Голо-
вою Правлiння ПрАТ «ФК Сократ» з 02.07.2015. Протягом останнiх п’яти 
рокiв посадова особа обiймала посади: заступника Голови Правлiння ПрАТ 
«ФК Сократ», непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має, частки у статутному капiталi ПрАТ «ФК Сократ» не має, строк на який 
призначено посадову особу - до 01.07.2016.

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 Пономаренко володимир вiкторович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 02.07.2015
(дата)

ПРиваТНе аКЦIоНеРНе ТоваРиСТво «ФК СоКРаТ»

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

емітента
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРиваТНе аКЦІоНеРНе 
ТоваРиСТво «ПРІоКом»

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 30635929
3. Місцезнаходження емітента: 04050, м. Київ, вул. Глибочицька, 

буд.17 літ.д 
4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 044 4289898, 044 4289898
5. Електронна поштова адреса емітента: julia_matata@priocom.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.priocom.com/ru/about/
investor 

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: Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення 

07.07.2015 року Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства 
«ПРІОКОМ» (Протокол засідання Наглядової ради №2/2015-к від 07.07.2015 
року) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:

- припинено повноваження члена правління мележика андрія мико-
лайовича (паспорт ЕО № 321235, 15.07.1997р., Южноукраїнським МВ У 
МВС України в Миколаївській області) з 07.07.2015 року. Припинення повно-
важень посадової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядо-
вої ради №2/2015-к від 07.07.2015 року та заяви про звільнення за власним 
бажанням. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета 
акцій емітента, які належать цій особі: 0 грн. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебу-
вала на посаді: 3 місяці. Замість звільненої особи нікого не призначено.

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

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

2. Голова правління о.в. міколюк  07.07.2015 р.

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-

СТВО «БАНК СІЧ» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 37716841

1.4. Місцезнаходження емітента: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 63
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: т/ф.(044)207-14-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bank@sichbank.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.sichbank.com.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, представництв

ПУБлІЧНе аКЦІоНеРНе ТоваРиСТво «БаНК СІЧ»
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НКЦПФР підбила підсумки семінару щодо 
боротьби з шахрайством на ринку капіталу

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) завершила семінар «Ефективна 
боротьба з шахрайством на ринку капіталу», який 
відбувся 30 червня – 2 липня 2015 року. Захід було 
організовано в рамках співробітництва Комісії з 
Міністерством закордонних справ Польщі та 
Управлінням з фінансового нагляду Польщі.

Ігор Назарчук, Член НКЦПФР, що курує в Комісії на-
прямок протидії маніпулюванню на фондовому ринку 
та використання інсайдерської інформації, зазначив: 
«Семінар дав можливість обговорити з польськими 
фахівцями більшість проблемних питань щодо бо-
ротьби з зловживаннями на ринку цінних паперів. Я 
впевнений, що інформація, яка розглядалася під час 
заходу, матиме практичне застосування в процесі 
щоденної роботи. Такі зустрічі, безумовно, цінні тим, 
що вони дають можливість спілкування з закордонни-
ми колегами, оцінки їх практичної діяльності та 
методологічного забезпечення».

Під час заходу учасниками було проаналізовано 
типи маніпулювання, інсайдерську торгівлю, 
механізм розкриття інформації та нормативно-
правову базу. Також детально розглянуто правові та 
технічні рішення стосовно боротьби зі зловживання-
ми на ринку, зокрема, можливі сигнали про правопо-
рушення, діяльність інвесторів, повноваження регу-
лятора та здійснення адміністративних та 
кримінальних проваджень у цьому напрямку.

«Сподіваємось, що вивчений на семінарі досвід 
польського регулятора у сфері боротьби з шахрай-
ством допоможе удосконалити напрацювання 
вітчизняного регулятора», – резюмував пан Назар-
чук.

Рынок акций Украины в понедельник 
продолжил «топтаться» на месте

Украинский рынок акций в понедельник продол-
жал буксовать на месте в условиях летнего затишья: 
индекс «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,02% - 
до 1015,25 пункта, индекс ПФТС – на 0,58%, до 
348,31 пункта.

Объем торгов на УБ составил 9,1 млн грн, в том 
числе акциями – 8,8 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 0,95 млн грн, 
в том числе акциями – 0,76 млн грн.

Капитализация ценных бумаг на бирже снизилась 
на 0,82% - до 122,071 млрд грн.

Среди индексных акций УБ больше всех подеше-
вели бумаги «Укрнафты» (-1,34%), Авдеевского кок-
сохимзавода (-1,05%) и «Центрэнерго» (-0,45%).

Наиболее выросли в цене акции «Азовстали» 
(+1,26%), Крюковского вагоностроительного завода 
(+0,89%) и Райффайзен Банка Аваль (+0,45%).

Тройку лидеров снижения на ПФТС составили ак-
ции Стахановского вагоностроительного завода 
(-5,88%), Укрсоцбанка (-2,78%) и «Укрнафты» 
(-2,73%).

Больше всех подорожали бумаги Ясиновского кок-
сохимзавода (+3,05%), Харцызского трубного заво-
да (+2,19%) и Алчевского меткомбината (+1,5%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine 
в понедельник снизился на 0,77% - до 318,48 пункта 
при объеме торгов 0,9 млн злотых (5 млн грн).

В «индексной корзине» подешевели акции KSG 
Agro (-3,23%), «Астарты» (-2,97%) и агрохолдинга 
ИМК (-2,54%) и подорожали: «Агротона» (+2,69%) и 
«Кернела» (+1,06%).

Рынок акций Украины во вторник утром 
продолжал находиться в состоянии штиля

Украинский рынок акций во вторник утром сохра-
нял безынициативное движение в боковике: индекс 
«Украинской биржи» (УБ) к 11:15 кв просел на 0,1%  - 
до 1014,28 пункта, индекс ПФТС повысился на 
0,11%  - до 348,71 пункта.

Среди индексных акций УБ утром торговались 
только бумаги «Укрнафты» (-1,26%) и «Центрэнер-
го» (+0,13%).

В индексе ПФТС с позитивной динамикой лидиро-
вали бумаги концерна «Стирол» (+4,63%), Райф-
файзен Банка Аваль (+2,58%) и «Азовстали» 
(+1,26%).

Худшая динамика зафиксирована по бумагам 
Стахановского вагоностроительного завода (-5,66%), 
«ДТЭК Днипроэнерго» (-1,42%) и Северного ГОКа 
(-1,21%).

Китайские компании  
уходят с рынка акций СШа

Китайские компании в этом году покидали рынок 
акций США, чтобы воспользоваться преимущества-
ми бурного роста фондового рынка КНР. Однако пе-

2. Текст повідомлення
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК СІЧ» прийнято рішення №540 від 03.07.2015 року про створення:
1. Жовківського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «БАНК СІЧ» у місті Львові з розташуванням за адресою: 79019, 
м.  Львів, вул. Жовківська, 16.

2. Старосамбірського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «БАНК СІЧ» у місті Старий Самбір з розташуванням за адресою: 
82000, Львівська обл., м. Старий Самбір, вул. Листопадова, 24.

3. Стрийського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«БАНК СІЧ» у місті Стрий з розташуванням за адресою: 82400, Львівська 
обл., м. Стрий, вул. Львівська, 141.

4. Франківського відділення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БАНК СІЧ» у місті Львові з розташуванням за адресою: 79026, 
м.  Львів, вул. Лазаренка, 1.

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

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

Голова Правління ПаТ «БаНК СІЧ»  в.в.Шульга

НОВИНИ
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реход к падению фондовых индексов материкового 
Китая и приостановка эмиссионных процессов в 
стране могут спутать их планы, пишет Financial 
Times.

По данным Dealogic, в июне были заключены 
сделки на $22,6 млрд, в результате которых 15 ки-
тайских компаний, ранее зарегистрированных на 
биржах США, ушли с открытого рынка. Эта сумма 
почти вдвое выше стоимости всех предыдущих слу-
чаев делистинга китайских предприятий в США.

Китайская соцсеть Momo, которая провела IPO в 
США в декабре, получила предложение о покупке за 
$1,9 млрд от консорциума инвесторов, который воз-
главляет ее гендиректор и соучредитель.

Qihoo 360, занимающаяся вопросами обеспече-
ния безопасности в интернете, стала крупнейшей 
китайской компанией, ушедшей с биржи. Гендирек-
тор и председатель совета директоров в июне воз-
главили группу инвесторов, выкупивших ее за $9 
млрд.

Аналитики и представители банков утверждают, 
что китайцы рассчитывали на повторный листинг на 
фондовых биржах КНР, где за последние 12 месяцев 
стоимость бумаг высокотехнологичных компаний 
резко увеличилась. Однако с 12 июня индекс 
Shenzhen Composite, в котором велика доля пред-
ставителей именно этой отрасли, потерял треть сво-
ей стоимости.

Одним из шагов по защите рынка акций, который 
предпринял китайский регулятор, стала приостанов-
ка всех IPO.

Делистинг в США - дело сравнительно простое, 
управиться с ним можно за три месяца, тогда как вы-
вод компании на китайскую фондовую биржу может 
быть сложным, длительным и малопредсказуемым 
процессом, отмечают аналитики.

еЦБ в июне сохранил темпы выкупа 
активов выше плановых 60 млрд евро 

перед сезоном отпусков
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в июне 

2015 года провел более масштабные покупки акти-
вов в рамках программы количественного смягчения 
(QE), чем плановые 60 млрд евро в месяц, чтобы 
подготовиться к сокращению ликвидности на рынках 
в период отпусков - в июле и августе.

Как говорится в обнародованном 6 июля сообще-
нии ЕЦБ, в течение четвертого месяца действия QE 
Европейский Центробанк выкупил активы на общую 
сумму 63,2 млрд евро после покупки бумаг на 63,1 
млрд евро в мае.

В том числе ЕЦБ приобрел государственные об-
лигации и бумаги наднациональных эмитентов на 
сумму 51,4 млрд евро, ипотечные бонды на 10,2 
млрд евро и ценные бумаги, обеспеченные актива-
ми (ABS), - на 1,59 млрд евро.

Средний срок обращения госбумаг и облигаций 
наднациональных эмитентов, находившихся в соб-
ственности Европейского ЦБ на конец июня, соста-
вил 8 лет.

Программа QE в еврозоне стартовала 9 марта и 
будет продолжаться как минимум до конца сентября 
2016 года или дольше - до тех пор, пока руководите-
ли ЕЦБ не будут уверены в восстановлении инфля-
ции до целевых 2% годовых. При этом на прошлой 
неделе ЕЦБ расширил список доступных для приоб-
ретения активов, включив в него долговые обяза-
тельства некоторых компаний с госгарантиями.

Согласно сообщению ЕЦБ, в прошлом месяце 
Центробанк направил 11,97 млрд евро на выкуп гер-
манских бондов - это максимальная сумма для стран 
региона. Наименьшая сумма была потрачена на 
приобретение гособлигаций Эстонии - 5 млн евро.

Объем выкупа французских госбумаг составил 
9,43 млрд евро, итальянских - 8,16 млрд евро, ис-
панских - 5,92 млрд евро, нидерландских - 2,66 млрд 
евро, португальских - 1,16 млрд евро.

Цены на нефть во вторник росли, Brent 
поднялась до $57,12 за баррель

Котировки нефти эталонных марок увеличивают-
ся во вторник после сильного падения накануне.

Участники рынка полагают, что Иран не успеет до-
стичь окончательной договоренности относительно 
ядерной программы с «шестеркой» международных 
посредников (пять постоянных членов СБ ООН и 
Германия) до установленного срока, сообщило 
агентство Bloomberg.

Августовские фьючерсы на нефть Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:35 МСК выросли в 
цене на $0,58 (1,03%) - до $57,12 за баррель. По 
итогам торгов в понедельник их стоимость упала на 
$3,78 (6,27%) - до $56,54 за баррель, что стало ми-
нимальным показателем с 8 апреля.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на 
электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи 
(NYMEX) утром во вторник повысились на $0,44 
(0,84%) - до $52,97 за баррель. К закрытию предыду-
щей сессии стоимость контрактов рухнула на $4,4 
(7,73%) - до $52,53 за баррель. Это падение стало 
рекордным с 4 февраля текущего года.

Заявления госсекретаря США Джона Керри об 
иранских переговорах сдерживают оптимизм участ-
ников рынка. Он признал, что достигнут реальный 
прогресс, и стороны как никогда близки к соглаше-
нию по иранскому атому.

«Вместе с тем я хочу, чтобы все было ясно. По не-
которым сложным вопросам мы еще не достигли 
того, чего хотели бы», - отметил Дж.Керри.

Иран рассчитывает на то, что сможет увеличить 
экспорт нефти вдвое в течение шести месяцев пос-
ле снятия международных санкций.
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Однако аналитики таких банков, как Goldman 
Sachs Group Inc., Bank of America Corp. и Societe 
Generale SA, полагают, что стране предстоит дол-
гий путь до того, как она сможет сделать это. По их 
оценке, Ирану потребуется до двенадцати меся-
цев для повышения добычи нефти на 500 тыс. 
баррелей в сутки, что необходимо для удвоения 
экспорта.

«Мы приближаемся к завершению сделки с Ира-
ном, - отмечает главный инвестиционный директор 
Ayers Alliance Securities Джонатан Баррат. - Разгово-
ры о переизбытке поставок нефти возвращаются. 
Поэтому прогноз на ближайшее время для нефти - 
«медвежий».

Курс евро к доллару СШа во вторник 
снижался второй день подряд

Курс евро к доллару США снижался во вторник 
второй день подряд в ожидании саммита стран ев-
розоны, на котором состоится обсуждение ситуации 
в Греции, сообщило агентство Bloomberg.

Отказ Греции от дальнейших мер жесткой эко-
номии повышает риски выхода страны из валют-
ного блока и ставит под сомнение его целост-
ность, отмечают эксперты. В результате участники 
рынка отдают предпочтение более безопасным 
активам.

Евро утром во вторник торгуется в районе $1,1037 
по сравнению с $1,1056 по итогам предыдущих тор-
гов, за которые единая европейская валюта поде-
шевела на 0,5%.

Стоимость доллара в 9:10 МСК составляла 122,65 
иены против 122,57 иены по итогам прошлой торго-
вой сессии, евро находится около 135,37 иены по 
сравнению со 135,52 иены в понедельник.

«Очевидно, что по-прежнему есть множество ри-
сков. Но если посмотреть на евро, похоже, что он 
более стабилен, чем все думали», - заявил рыноч-
ный аналитик IG Ltd. Стэн Шаму.

Несмотря на то, что на долю Греции приходится 
менее 2% ВВП еврозоны, выход страны из валютно-
го блока создаст прецедент, который может поста-
вить под вопрос целостность еврозоны.

объем промпроизводства в Германии в 
мае не изменился, ожидался рост на 0,1%
Объем промышленного производства в Германии 

в мае не изменился по сравнению с предыдущим 
месяцем, свидетельствуют данные министерства 
экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в 
среднем ожидали увеличения на 0,1%.

Промпроизводство выросло на 2,1% относитель-
но мая прошлого года при ожидавшемся экспертами 
повышении на 2,6%.

Согласно пересмотренным данным, в апреле пром-
производство в ФРГ выросло на 0,6% относительно 
предыдущего месяца и на 1,1% относительно апреля 
2014 года. Ранее сообщалось о повышении этих по-
казателей соответственно на 0,9% и на 1,4%.

Объем производства в обрабатывающей промыш-
ленности ФРГ в мае вырос на 0,4% относительно 
предшествующего месяца, выпуск капитальных то-
варов увеличился также на 0,4% и потребительских 
товаров - на 1,3%.

В то же время выработка электроэнергии упала 
на 3,1%, объемы строительства - на 0,5%.

Бундесбанк 5 июня улучшил прогноз роста эконо-
мики ФРГ в 2015-2016 годы на фоне падения без-
работицы до рекордно низкого уровня и увеличения 
потребления внутри страны. Германский ЦБ ожида-
ет подъема ВВП в текущем году на 1,7%, в следую-
щем году - на 1,8%. Декабрьские оценки составляли 
соответственно 1% и 1,6%.

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