
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку «Про визнання таким, що втратило 
чинність, рішення Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 червня 2014 року № 731» роз-
роблений згідно з Планом діяльності Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку на 2015 рік.

Зазначений проект рішення розроблено відповідно до 
статей 3, 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» у зв’язку з необхідністю 
вдосконалення нормативно-правового регулювання 
здійснення Комісією нагляду за дотриманням професій-
ними учасниками фондового ринку пруденційних норма-
тивів у їх діяльності. 

Метою розробки цього проекту рішення є вдоскона-
лення системи державного регулювання фондового рин-
ку шляхом визнання таким, що втратило чинність рішен-
ня Комісії, яке не відповідає потребам державного 
регулювання фондового ринку.

Зазначеним проектом рішення визнається таким, що 
втратило чинність, рішення Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 червня 2014 року 
№  731 «Про затвердження Положення про систему на-
гляду за дотриманням професійними учасниками фон-
дового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності та 
внесення змін до нормативно-правових актів щодо пру-
денційних нормативів професійної діяльності на фондо-
вому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції Укра-
їни 30 липня 2014 року за № 882/25659.

Дія цього проекту Положення поширюється на профе-
сійних учасників фондового ринку, щодо яких Комісією 
встановлені обов’язкові для дотримання пруденційні 
нормативи, а саме на торговців цінними паперами, ком-

панії з управління активами, осіб, які провадять діяль-
ність з управління пенсійними активами, депозитарні 
установи, осіб, що провадять клірингову діяльність, та 
Центральний депозитарій цінних паперів.

Дата оприлюднення проекту – 22.10.2015.
Пропозиції та зауваження до проекту вказаного регуля-

торного акту надсилаються поштою на адресу Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, 
м.  Київ – 601, вул. Московська, 8, департамент система-
тизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цін-
них паперів та емітентів, та пруденційного нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку  – http://www.nssmc.gov.ua/ .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії  Т.Хромаєв

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Проект рішення Комісії «Про затвердження Положен-
ня про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів 
професійними учасниками фондового ринку» розробле-
ний згідно з Планом діяльності Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку на 2015 рік.

Зазначений проект рішення розроблено відповідно до 
статей 3, 8 Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» у зв’язку з необхідністю 
вдосконалення нормативно-правового регулювання 
здійснення Комісією нагляду за дотриманням професій-
ними учасниками фондового ринку пруденційних норма-
тивів у їх діяльності. 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублIчне аКцIонерне 
ТоварисТво «ЖиТомирЗоовеТПосТач»; 2. Код за 
ЄДРПОУ: 00727096 

3. Місцезнаходження: 10019, м. Житомир, вул. Слобiдська, 27; 4. Між-
міський код, телефон та факс: 0412-51-98-00, 51-95-46, 34-45-55 0412- 51-
95-46; 5. Електронна поштова адреса: zoovet_post@ukr.net; 6. Адреса сто-
рінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації: zoovetpostach.besaba.com; 7. Вид особливої інформа-
ції: Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
16 жовтня 2015 року емітентом ПАТ «Житомирзооветпостач» (надалі  – 

Товариство) отримано повідомлення від власника акцій про належність йому 
(набуття) значних пакетів акцій Товариства. Відповідно, відбулися зміни 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій: - роз-
мір пакету акцій «фізичної особи» зменшився та становить 0 (нуль) відсотків 
голосуючих акцій Товариства; - розмір пакету акцій «фізичної особи», що 
становив 70 717 акцій, або 9,0% голосуючих акцій Товариства, збільшився та 
становить 424 129 акцій, або 53,98% голосуючих акцій.

III. Підпис
Директор Костецький валерiй Павлович підтверджує достовірність 

інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідаль-
ність згідно із законодавством.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Метою розробки цього проекту Положення є вдоско-
налення процедури нагляду за дотриманням пруденцій-
них нормативів професійними учасниками фондового 
ринку, що здійснюється Комісією для виявлення проблем 
у їх фінансовому стані на ранніх стадіях формування.

Проект Положення визначає порядок здійснення Комі-
сією нагляду за дотриманням професійними учасниками 
фондового ринку пруденційних нормативів.

Дія цього проекту Положення поширюється на профе-
сійних учасників фондового ринку, щодо яких нормативно-
правовим актом Комісії встановлені обов’язкові для дотри-
мання пруденційні нормативи, а саме на торговців цінними 
паперами, компанії з управління активами, осіб, які прова-
дять діяльність з управління пенсійними активами, фондо-
ві біржі, депозитарні установи, осіб, що провадять кліринго-
ву діяльність, та Центральний депозитарій цінних паперів.

Дата оприлюднення проекту – 22.10.2015.
Пропозиції та зауваження до проекту вказаного регуля-

торного акту надсилаються поштою на адресу Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку: 01010, 
м.  Київ – 601, вул. Московська, 8, департамент система-
тизації та аналізу фінансової звітності учасників ринку цін-
них паперів та емітентів, та пруденційного нагляду. 

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті 
Національної комісії з цінних паперів та фондового рин-
ку  – http://www.nssmc.gov.ua/ .

Строк, протягом якого приймаються зауваження та 
пропозиції від юридичних та фізичних осіб, їх об’єднань, 
становить 10 робочих днів з дня, наступного за днем 
оприлюднення цього проекту.

Голова Комісії  Т.Хромаєв

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку з метою отримання зауважень і пропозицій, оголо-
шує про оприлюднення проекту рішення Комісії від 
16.10.2015 р. №1708 «Про схвалення проекту рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Положення про порядок звітуван-
ня депозитарними установами 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 десяті робочих днів 
з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта за 
адресами:

Департаменту регулювання депозитарної та кліринго-
вої діяльності, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010; 
e-mail: md@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового рин-
ку з метою отримання зауважень і пропозицій, оголошує 
про оприлюднення проекту рішення Комісії від 
16.10.2015  р. №1709 «Про схвалення проекту рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Положення про порядок звітування 
Центральним депозитарієм цінних паперів 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 десяті робочих днів 
з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта за 
адресами:

Департаменту регулювання депозитарної та кліринго-
вої діяльності, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010; 
e-mail: md@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

Повідомлення про оприлюднення проекту 
регуляторного акта

Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку з метою отримання зауважень і пропозицій, оголо-
шує про оприлюднення проекту рішення Комісії від 
16.10.2015 р. №1710 «Про схвалення проекту рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про внесення змін до Положення про порядок надання 
звітності про провадження клірингової діяльності до 
Національної комісії з цінних паперів» (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 десяті робочих днів 
з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта за 
адресами:

Департаменту регулювання депозитарної та кліринго-
вої діяльності, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010; 
e-mail: md@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії  Т. Хромаєв



№199, 21 жовтня 2015 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

3

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 «ХОУМВОРЛД»
2. Код за ЄДРПОУ 
35645397
3. Місцезнаходження 
03039 місто Київ вулиця Червоноармійська, буд.114
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 581-52-91 (044) 581-52-92
5. Електронна поштова адреса 
35645397@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації 
http://35645397.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розді-

лу ІІІ або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду опе-
рацій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього 
Положення 

Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення 

1) Посадова особа Доронін Сергій Олегович (паспорт: серія ВЕ но-
мер 070537 виданий 26.11.2001 р. Авдіївським МВ УМВС України в 
Донецькій області), яка займала посаду тимчасово виконуючий 
обов'язки Директора, звільнена з останнім робочим днем 19.10.2015 
року.

Рішення про звільнення обумовлено рішенням Наглядової ради То-
вариства 30.09.2015 р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Нагля-
дової ради №12 від 30.09.2015

Акціями емітента не володіє.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 місяців.
Замість звільненої особи на цю посаду нікого не призначено.
2) Посадова особа Германовський Сергій Анатолійович (згода на 

розкриття паспортних даних не надана ), яка займала посаду Голови 
Наглядової ради, припинила повноваження.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі 
особистої заяви Германовського С.А. від 05.10.2015.

Акціями емітента не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 місяців.
Замість особи, повноваження якої припинились, нікого не обрано.
3) Посадова особа Сокол Наталія Михайлівна (паспорт: серія СО 

номер 498719 виданий 07.11.2000 р. Дніпровським РУ ГУ МВС України 
в місті Києві), яка займала посаду Головного бухгалтера, звільнена.

Рішення про звільнення прийнято т.в.о. директора Дороніним С.О. 
19.10.2015 р. на підставі особистої заяви Сокол Н.М. від 05.10.2015р.

Звільнення посадової особи виконано на підставі Наказу №191015-1 
від 19.10.2015р. Та особистої заяви Сокол Н.М. від 05.10.2015р.

Акціями емітента не володіє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.
Замість звільненої посадової особи нікого не призначено.

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

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

2.
Тимчасово виконуючий 
обов'язки директора Доронін с.о.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 19.10.2015

(дата) 

ПублІчне аКцІонерне ТоварисТво 
«ХоумворлД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (зміна складу 
посадових осіб емітента) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцІонерне 

ТоварисТво "сТраХова 
КомПанІя "енесТра"

2. Код за ЄДРПОУ 21606847
3. Місцезнаходження 04053, м. Київ, Артема, буд. 21, 

офiс 406
4. Міжміський код, телефон та факс 044 360 45 88 044 360 45 88
5. Електронна поштова адреса info@enestra.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.enestra.kiev.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

II. Текст повідомлення
16.10.2015 року згідно наказу № 16 від 16.10.2015 року було прийнято 

рішення про зміну складу посадових осіб емітента, а саме:
- на посаду головного бухгалтера з 19.10.2015 року було призначено 

Карпенко Олену Миколаївну (паспорт серiї CO №922324, виданий 
Подiльськiм РУ ГУ МВС України в м. Києвi 19.02.2002). Особу призначено 
безстроково. До призначення обiймала посаду: заступника головного бух-
галтера ПрАТ «СК 611» з 02.2008 по05.2013 року, старший бухгалтер 
ПрАТ «СК Брок» з 05.2013 по 03.2014 року, головний бухгалтер ТДВ «СК 
«Базис Гарант» з 03.2014 по 07.2015 року, заступник головного бухгалте-
ра ПрАТ «СК АХА Страхування» 07.2015 по 09.2015 року. Непогашених 
судимостей за корисливі та посадової злочини не має. Часткою у статут-
ному капіталі емітента не володіє.

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 Лаптєв Вадим Iванович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.10.2015
(дата)

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

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТне ЗаПорІЗьКе 

обласне аКцІонерне 
ТоварисТво По ТуриЗ-
му Та еКсКурсІяХ 
"ЗаПорIЖТурисТ"

2. Код за ЄДРПОУ 02647444
3. Місцезнаходження 69017, м. Запорожжя, о. Хортиця, ДСП
4. Міжміський код, телефон та факс +38 (061) 286-53-62 +38 (061) 286-53-64
5. Електронна поштова адреса zaptourist@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://www.zpturist.zp.ua/?id=23

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Посадова особа Голова правлiння Бiлоблоцький Вiктор Миколайович (пас-

порт: серiя СА номер 775173 виданий Жовтневим РВ УМВС України в 
Запорiзькiй областi 16.07.1998р.) обраний на посаду з 19.10.2015 р. засiданням 
Наглядової ради (Постанова №14-1 вiд 16.10.2015 р.). Строком на 5 рокiв з 
19.10.2015р. по 18.10.2020р., з посадовим окладом 5 000 грн. на мiсяць, (про-
довження дiї контракту, укладеного вiд 18.10.2012р. шляхом переукладання 
Контракту в новiй формi). Частка у статутному капiталi - 0,00252% (350,00грн). 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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 Білоблоцький Віктор Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.10.2015
(дата)
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ПовІДомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

1. Повне найменування емітента ПублІчне аКцІонер-
не ТоварисТво 
«ТорГовельно-
ПІДПриємницьКий 
ценТр»

2. Код за ЄДРПОУ 05414775
3. Місцезнаходження 03022, місто Київ, вулиця 

Васильківська, будинок 34
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 257-50-00; 

факс (044) 257-87-54
5. Електронна поштова адреса vat_tpc@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.tpc.pat.ua

7. Вид особливої інформації відповідно 
до вимог глави 1 розділу ІІІ  Положення

Зміна складу посадових осіб 
емітента

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ТПЦ» (протокол № 20 від 20.10.2015  р.) 

Савенкову Юлію Вікторівну (паспорт серії КС номер 885256, виданий Си-

хівським РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській обл. 28.02.2012 р.) звільнено 
з посади члена Правління товариства з 29.10.2015 р. за власним бажан-
ням. Переобиралась на вказану посаду неодноразово, перебувала на по-
саді з 31.08.2011 р. по 29.10.2015 р. Часткою в статутному капіталі товари-
ства не володіла. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Протягом своєї діяльності обіймала посаду юрисконсульта 
ПАТ  «ТПЦ». 

Рішенням Наглядової ради ПАТ «ТПЦ» (протокол № 20 від 20.10.2015  р.) 
Яременко Тетяну Михайлівну (паспорт серії НМ номер 314480, виданий Ко-
ропським РВ УМВС України в Чернігівській обл. 14.02.2008 р.) обрано на 
посаду члена Правління товариства з 30.10.2015 р. Обрана на строк повно-
важень діючого Правління – по 22.04.2018 р. Часткою в статутному капіталі 
товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Посади, які обіймала протягом останніх п’яти років: ПАТ «ТПЦ» 
- юрисконсульт; ТОВ «Карай-2» - юрисконсульт; ТДВ «Страхове товариство 
«Авеста страхування» - начальник юридичного управління; ТОВ «Ейч Сі Ем 
Індастрі» - провідний юрисконсульт.

.
ІІІ. Підпис

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

2. Найменування посади
Голова правління

_______ 
(підпис)

________І.О. Прядун________ 
(ініціали та прізвище керівника)

М.П. ____20.10.2015р.____ 
(дата)

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

емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПублІчне аКцІонерне 
ТоварисТво «ПолТавсьКий ТурбомеХанІчний 
ЗавоД»

2. Код за ЄДРПОУ: 00110792
3. Місцезнаходження: 36029, м. Полтава, вул. Зіньківська, 6
4. Міжміський код, телефон та факс: (0532) 511-425, (0532) 511-691
5. Електронна поштова адреса: info@ptmz.com.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://old.ptmz.com.ua/
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента

ІІ. Текст Повідомлення 
Згідно з рішенням директора Публічного акціонерного товариства «Пол-

тавський турбомеханічний завод» (наказ №ПТМ 00000329 від 20.10.2015 
року), відбулися зміни в складі посадових осіб емітента, а саме:

20.10.2015 року призначено на посаду головного бухгалтера емітента - 
Черненка Сергія Олександровича (згоди на розкриття паспортних даних 
особою не надано) на безстроковий термін, в зв’язку з необхідністю при-
значення головного бухгалтера емітента. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини не має. Попередні посади: ТОВ «Перспектива» з 
19.03.2010 року по 27.10.2010 року (заступник головного бухгалтера), 
ВАТ  «Курдюмівський завод кислототривких виробів» з 17.11.2010 року по 
22.04.2011 року (заступник головного бухгалтера), ТОВ ТД «АЗМОЛ» з 
04.05.2011 року по 14.09.2012 року (заступник головного бухгалтера), 
Управління зовнішньої діяльності Полтавської обласної державної адміні-
страції з 01.10.2012 року по 29.05.2015 року (головний бухгалтер).

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

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

2. Директор  ____________  К.Ю. одаренко
 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)
 М.П.
  20.10.2015 року
  (дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
БАНК "ТРАСТ"

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

Струтинського, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044)5024592 (044)5024593

5. Електронна поштова адреса Konstantin.Chaschikhin@banktrust.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://banktrust.com.ua/

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

II. Текст повідомлення
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ БАНК 

«ТРАСТ» станом на 15.10.2015 року, що був наданий ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» 16.10.2015 року вiдбулися змiни серед власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ БАНК 
«ТРАСТ». 

Частка в статутному капiталi «фiзичної особи» змiнилася з 44% до 0%.
Розмiр пакета акцiй до змiни становив 30360000 штук.
Розмiр пакета акцiй з урахуванням змiн складає 0 штук.
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ БАНК «ТРАСТ» 

станом на 15.10.2015 року, що був наданий ПАТ «Нацiональний депозитарiй 
України» 16.10.2015 року вiдбулися змiни серед власникiв акцiй, яким нале-
жить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ БАНК «ТРАСТ». 

Частка в статутному капiталi «фiзичної особи» змiнилася з 28% до 0%.
Розмiр пакета акцiй до змiни становив 19320000 штук.
Розмiр пакета акцiй з урахуванням змiн складає 0 штук.
На пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ БАНК 

«ТРАСТ» станом на 15.10.2015 року, що був наданий ПАТ «Нацiональний 
депозитарiй України» 16.10.2015 року вiдбулися змiни серед власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй ПАТ БАНК 
«ТРАСТ». 

Частка в статутному капiталi «фiзичної особи» змiнилася з 0% до 72%.
Розмiр пакета акцiй до змiни становив 0 штук.
Розмiр пакета акцiй з урахуванням змiн складає 49680000 штук.

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 Маєрян Сорiн Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 19.10.2015
(дата)

ПублIчне аКцIонерне ТоварисТво банК “ТрасТ”
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ДерЖавне аГенТсТво авТомобІльниХ 
ДорІГ уКраїни

1.Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Державне агентство автомобільних 

доріг України.
2. Код за ЄДРПОУ: 37641918

3. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9.
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 287-51-07
5. Електронна поштова адреса: r508@ukravtodor.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.ukravtodor.gov.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
2. Текст повідомлення

№
з/п

Дата 
прийняття 

рішення

Зміни (призна-
чено або 

звільнено)
Посада

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи 
або ідентифікаційний код за 
єДрПоу юридичної особи

володіє часткою в 
статутному капіталі 

емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6

1 15.10.2015 призначено Голова Батищев Андрій Васильович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Державного агентства автомобiльних дорiг України 
від 15.10.2015р. № 334-К, на пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
від 07.10.2015р. № 1044-р "Про призначення Батищева А.В. Головою Державного агентства автомобільних доріг України" Батищева Андрія Васильови-
ча призначено на посаду Голови Укравтодору на невизначений строк. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини Батищев А.В. не має.
Батищев А.В. до призначення на посаду Голови Укравтодору обіймав наступні посади:
1994 -1997 - Заступник генерального директора з прокату фільмів ТОВ Кінокомпанія "Данаприс-фільм" м. Київ
1997 - 1999 - Заступник директора, директор ТОВ "Укрсожгаз" м. Київ
2000 - 2005 - Заступник генерального директора ТОВ "Ельвіра – 2000" м. Київ
2005 - 2015 - Віце-президент ТОВ "Інтелконсалтинг" м. Київ
2015 - Заступник голови правління ПАТ "ДАК"Автомобільні дороги України" м. Київ.
2 15.10.2015 припинено 

повноваження
Тимчасово 
виконуючий 

обов’язки Голови

Барах 
Євгеній Вікторович

- 0

Зміст інформації:
Наказом Державного агентства автомобiльних дорiг України вiд 15.10.2015р. № 334-К на пiдставi розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 
07.10.2015р. № 1044-р "Про призначення Батищева А.В. Головою Державного агентства автомобiльних дорiг України" Батищева Андрiя Васильовича 
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3. Підпис
Особа, зазначена нижче підтверджує достовірність інформації, що міс-

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

законодавством.

Голова  андрій батищев

До уваги акціонерів, 

ПублІчноГо аКцІонерноГо 
ТоварисТва «вІнницьКа 

КонДиТерсьКа фабриКа» !
(ідентифікаційний код юридичної особи 00382013)

ПовІДомлення
про порядок реалізації акціонерами переважного 

права на придбання розміщуваних 
Публічним акціонерним товариством 

«Вінницька кондитерська фабрика» акцій додаткової емісії
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наглядова рада ПаТ «вКф»
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГА-
НЕЦЬКИЙ ЗАВОД КЕРАМЗИТОВОГО ГРАВІЮ" 

(місцезнаходження товариства: Шахта-21, м. Марганець, Дніпропет-
ровська обл., 53400, Україна) (далі - Товариство)  повідомляє про прове-
дення  позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства, які відбу-
дуться  27 листопада 2015 року о 12.00 за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Марганець, Шахта - 21, Україна у конференц-залі  адміністра-
тивної будівлі.

Реєстрація акціонерів та їх  представників здійснюватиметься за міс-
цем проведення зборів 27 листопада 2015 року  з 11.00 до 11.45.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загаль-
них зборах акціонерів Товариства, буде складатися на 24 годину  23 лис-
топада  2015 року.

На голосування у позачергових  загальних зборах акціонерів Товарис-
тва, згідно з порядком денним, затвердженим на засіданні Ліквідаційної
комісії Товариства, виносяться наступні питання:

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів.
2. Обрання лічильної комісії.
3. Затвердження звіту  ліквідаційної комісії.
4. Затвердження   ліквідаційного балансу.
Порядок ознайомлення акціонерів з документами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів:
-  до дати проведення Загальних зборів акціонери можуть ознайоми-

тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку
денного, за місцезнаходженням Товариства (53400, Дніпропетровська
обл.., м. Марганець, Шахта - 21, адміністративний корпус, кабінет бухгал-
терії, у робочі дні ( понеділок - п`ятниця) з 9:00 до 15:00 години , а в день
проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення: 53400, Дніп-
ропетровська обл., м. Марганець, Шахта - 21, конференц - зала адмініс-
тративної будівлі  з 11.00 до 11:45 години. 

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами:  

Член ліквідаційної комісії -  Стороженко В.І.
Для реєстрації та участі у зборах необхідно мати паспорт або інший

визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу. Пред-
ставникам акціонерів  необхідно мати довіреність, оформлену відповідно
до чинного законодавства України. Контактний телефон : (050) 3244004. 

Ліквідаційна комісія Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗО-
РЕМОНТНИЙ ЗАВОД;

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101;
3. Місцезнаходження: 49038 м.Дніпропетровськ вул.Краснозаводська, 7;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 793-21-52, (056) 770-69-46;
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: www.dtrz.com.ua;
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення:
Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Наказом  № 1535к   від  19.10.2015 року  по  Приватному Акціонерно-

му Товариству "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (ПрАТ
ДТРЗ) припиненяються повноваження Свистунової  Марини Леонідівни
на посаді  заступника Голови Правління з фінансів та економіки у зв'язку
з переводом на посаду начальника відділу автоматизованих систем уп-
равління виробництвом управління охорони та безпеки з 19.10.2015 року.

Посадова особа  Свистунова Марина Леонідівна (паспорт: серія АН,
номер 333947, виданий 17.03.2005 року Ленінським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровськой області) за останні п’ять років перебувала на по-
садах: директора ТОВ "Бізнес-Реєстр"(з 14.05.2007 року по 10.12.2010 ро-
ку), спеціаліста (з 04.01.2011року по  30.06.2012 року) бек-офіса ТОВ "Де-
позітарно-фондова компанія "Славутич-Капітал", начальника (з 01.07.2012
року по 19.08.2014 року) бек-офіса ТОВ "Депозітарно-фондова компанія
"Славутич-Капітал". Свистунова М.Л. немає частки у статутному капіталі
ПрАТ ДТРЗ. Свистунова М.Л. акціями ПрАТ ДТРЗ не володіє. Свистунова
М.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

В.о. Голови Правління Бойчук Володимир Миколайович 
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Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення 
Наказом  № 1535к   від  19.10.2015 року  по  Приватному Акціонерно-

му Товариству "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод" (ПрАТ
ДТРЗ) припиненяються повноваження Свистунової  Марини Леонідівни
на посаді  заступника Голови Правління з фінансів та економіки у зв'язку
з переводом на посаду начальника відділу автоматизованих систем уп-
равління виробництвом управління охорони та безпеки з 19.10.2015 року.

Посадова особа  Свистунова Марина Леонідівна (паспорт: серія АН,
номер 333947, виданий 17.03.2005 року Ленінським РВ ДМУ УМВС Укра-
їни в Дніпропетровськой області) за останні п’ять років перебувала на по-
садах: директора ТОВ "Бізнес-Реєстр"(з 14.05.2007 року по 10.12.2010 ро-
ку), спеціаліста (з 04.01.2011року по  30.06.2012 року) бек-офіса ТОВ "Де-
позітарно-фондова компанія "Славутич-Капітал", начальника (з 01.07.2012
року по 19.08.2014 року) бек-офіса ТОВ "Депозітарно-фондова компанія
"Славутич-Капітал". Свистунова М.Л. немає частки у статутному капіталі
ПрАТ ДТРЗ. Свистунова М.Л. акціями ПрАТ ДТРЗ не володіє. Свистунова
М.Л. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

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

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

В.о. Голови Правління Бойчук Володимир Миколайович 

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

емітента
І. Загальні відомості: Повне найменування – ПублІчне аКцІо-

нерне ТоварисТво «аГенТсТво По рефІнансу-
ваннЮ ЖиТловиХ КреДиТІв». Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ – 38040228. Місцезнаходження – 01033, м.Київ, вул. Гайдара,50, лі-
тера «В. Міжміський код, телефон та факс – (044) 201-31-11, (044) 201-31-11 
Електронна поштова адреса – office@re-finance.com.ua. Адреса сторінки в ме-
режі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін-
формації – www.re-finance.com.ua. Вид особливої інформації  - Зміна складу 
посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення: На підставі пропозиції акціонера 
ПАТ  «АРЖК» - АБ «Укргазбанк», якому належить понад 5% акцій 
ПАТ  «АРЖК», рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ  «АРЖК» від 16.10.2015р. (протокол №3 від 16.10.2015р.) достроко-
во припинено повноваження Наглядової ради ПАТ «АРЖК» у повному 
складі, а також обрано новий склад Наглядової ради ПАТ «АРЖК», а 
саме: 1. Достроково припинено повноваження: 1. Голови Наглядової 
ради ПАТ «АРЖК» - АТ «Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, володіє 
пакетом акцій ПАТ «АРЖК» в розмірі - 70.8571%, перебував на посаді 1 
р. 7 міс.; 2. Члена Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - Тютюна Антона Олек-
сандровича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, акціями 
ПАТ «АРЖК» не володіє, перебував на посаді 1 р. 7 міс. непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 3. Члена Наглядової 
ради ПАТ «АРЖК» - АТ «Ексімбанк», код за ЄДРПОУ 00032112, володіє 
пакетом акцій ПАТ «АРЖК» в розмірі 9.7142%, перебував на посаді 1 р. 
7 міс. 2. Відповідно до запропонованих акціонерами ПАТ «АРЖК» кан-

дидатур, шляхом кумулятивного голосування обрано склад Наглядової 
ради ПАТ «АРЖК», а саме: 1. Голову Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - АТ 
«Ощадбанк», код за ЄДРПОУ 00032129, володіє 70.8571% акцій ПАТ 
«АРЖК»; 2. Члена Наглядової ради ПАТ  «АРЖК» - Ісакова володими-
ра в’ячеславовича, згоди на розкриття паспортних даних не надавав, 
не володіє акціями ПАТ «АРЖК», протягом останніх п’яти років обіймав 
посади: АТ «Ощадбанк»: заступник начальника управління ринків капі-
талів, директор казначейства. 3. Члена Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - 
Зиму олександра володимировича, згоди на розкриття паспортних 
даних не надавав, не володіє акціями ПАТ «АРЖК», протягом останніх 
п’яти років обіймав посади: АТ  «Ощадбанк»: начальник управління екс-
пертизи проектів та договорів, директор департаменту правового забез-
печення, директор юридичного департаменту. 4. Члена Наглядової ради 
ПАТ «АРЖК» - АТ  «Ексімбанк», код за ЄДРПОУ 00032112, володіє 
9.7142% акцій ПАТ  «АРЖК»; 5. Члена Наглядової ради ПАТ «АРЖК» - 
Вареника Романа Вікторовича, згоди на розкриття паспортних даних не 
надавав, не володіє акціями ПАТ «АРЖК», протягом останніх п’яти років 
обіймав посади: ТОВ «Інсайт Капітал»: заступник директора по торгових 
операціях, директор; АТ «Єврогазбанк»: провідний економіст відділу 
емісії цінних паперів та андерайтингу; ТОВ «Інсайт Капітал»: директор; 
АБ  «Укргазбанк»: директор департаменту інвестиційної діяльності та 
акціонерного капiталу. Обрані до складу Наглядової ради фізичні особи 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. 
Склад Наглядової ради ПАТ «АРЖК» обирається терміном на 3 роки.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством.

Голова Правління ПАТ «АРЖК» ____________ С.С. Волков 21.07.2015р.
   М.П.  (підпис)

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПриваТне аКцІонерне 
ТоварисТво «бІофарма» 

2. Код за ЄДРПОУ 36273281
3. Місцезнаходження 03680, м. Київ Миколи Амосова,9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-36-20 (044)277-36-20
5. Електронна поштова адреса jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.biofarma.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення 

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв
II. Текст повідомлення 

Наглядовою радою ПрАТ «БІОФАРМА» 15.10.2015 р. (Протокол №25) при-

йнято рішення про припинення діяльності представництва ПРИВАТНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІОФАРМА» в Республіці Казахстан у зв’язку з 
реструктуризацією ПрАТ «БІОФАРМА».Відомості про Представництво: повне 
найменування: Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «БІОФАРМА» в Республіці Казахстан, місцезнаходження: Ресрубліка 
Казахстан, місто Алмати, вулиця Тімірязєва, будинок 42,корпус 15/108, офіс 
308. Функції, які виконувало: Представництво ПрАТ «БІОФАРМА» в Республіці 
Казахстан виконувало презентативні (представницькі) функції, а саме пред-
ставляло інтереси ПрАТ  «БІОФАРМА» на території Республіки Казахстан, ви-
конувало дії по розширенню сфери діяльності по постачанню та просуванню 
продукції виробництва ПрАТ «БІОФАРМА» на території Республіки Казахстан 
та сприяло отриманню ПрАТ «БІОФАРМА» прибутку, при цьому Представни-
цтво не займалося комерційною діяльністю.

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

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

2.Голова правління                                 о.а.маковський
  М. П.   (підпис)    (ініціали та прізвище керівника)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Інформація щодо нової редакції Положення 
про нагляд за дотриманням пруденційних 

нормативів професійними учасниками 
фондового ринку

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку) на засіданні, що відбулося 16 жовтня 2015 

року, схвалила проект рішення «Про затвердження Поло-
ження про нагляд за дотриманням пруденційних нормати-
вів професійними учасниками фондового ринку».

Проект зазначеного Положення визначає порядок 
здійснення Комісією нагляду за дотриманням професій-
ними учасниками фондового ринку встановлених пру-
денційних нормативів.

 Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

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

емітента 
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПублIчне аКцIонерне 

ТоварисТво "ясна 
Поляна"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

33671839

3. Місцезнаходження емітента 03115 м. Київ вул. Святошинська, б. 34
4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(095)096 89 48 (095)096 89 48

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

roza@ca.donbass.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

www.clear-glade.pat.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про факти лiстингу/
делiстингу цiнних паперiв на 
фондовiй бiржi

2. Текст повідомлення
Дата дiї - коли емiтенту стало вiдомо про делiстинг його ЦП - 20.10.2015 р.
Дiя - делiстинг 
Найменування фондової бiржi - ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»
Вид, номiнальна вартiсть та кiлькiсть цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя 

- акцiя проста iменна бездокументарна, загальна номiнальна вартiсть - 180 000 
000,00 грн., кiлькiсть - 180 000 000 шт., номiнальна вартiсть 1 ЦП - 1,00 грн. 

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких 
вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у 
вiдсотках) - 100 %

Дата реєстрацiї, номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв 
та найменування органу, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних 
паперiв, щодо яких вчинена дiя- 08.06.2011 р, № 315/1/11, НКЦПФР 

Вид, тип, категорiя та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчи-
нена дiя - акцiя проста iменна , бездокументарна

Дата рiшення та найменування фондової бiржi, якi прийняли рiшення про 
делiстинг цiнних паперiв емiтента - Рiшення № 150424/00001 вiд 24.04.2015 р. 
котирувального комiтету ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» про виключення цiнних 
паперiв емiтента iз списку бiржи на пiдставi п.5.21.7 Правил Бiржi та рiшення 
НКЦПФР №583 вiд 23.04.15 р. Дане рiшення набуває чинностi з 24.04.2015 р.

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

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

3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Тiщенко роман володимирович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

ПублІчне аКцІонерне ТоварисТво 
«марІуПольсьКий меТалурГІйний КомбІнаТ ІменІ ІллІча»

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

СТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
2. Код за ЄДРПОУ: 00191129
3. Місцезнаходження: 87504, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Лев-

ченка, 1
4. Міжміський код, телефон та факс: (0629) 56-33-33, 56-47-17
5. Електронна поштова адреса: nataliya.verbitskaya@ilyichsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-

ється емітентом для розкриття інформації: http://ilyichsteel.
metinvestholding.com

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

II. Текст повідомлення.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТА-

ЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА» (далі - Товариство) повідомляє, що 
16.10.2015 р. від ПАТ «НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗIТАРIЙ УКРАЇНИ» була 
отримана інформаційна довідка (вих.№ 96755ід від 16.10.2015 р.) щодо 
даних реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, сформова-
ного станом на 30.09.2015 р., згідно з яким відбулися наступні зміни на 
рахунку власника акцій, якому належить 10 і більше відсотків голосуючих 
акцій Товариства, а саме: 

Найменування власника акцій - ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (Private Limited Liability 
Company Metinvest B.V., реєстраційний номер 24321697, адреса: 
Alexanderstraat 23, 2514JM’s-Gravenhage, буд.23, оф.2514JM, Гаага, Нідер-
ланди), що володів часткою у загальній кількості голосуючих акцій Товари-
ства - 74,71195 %) збільшив за рахунок придбання на вторинному ринку 
свій пакет акцій, в результаті чого його частка у загальній кількості голосую-
чих акцій Товариства складає - 74,7223 %).

вІДомосТІ 
про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ 
з/п

Дата обліку 
(за 

наявності)

Дата повідомлення 
емітента особою, що 
здійснює облік права 
власності на акції в 

депозитарній системі 
або акціонером

Повне найменування юридичної особи - влас-
ника пакета акцій або зазначення "фізична 

особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних 
осіб - резидентів або ідентифіка-

ційний код з торговельного, 
судового або банківського реєстру 
країни, де офіційно зареєстрова-
ний іноземний суб'єкт господар-
ської діяльності - для юридичних 

осіб - нерезидентів

Розмір 
частки 

акціонера до 
зміни 

(у відсотках 
до статутного 

капіталу)

Розмір 
частки акціо-
нера після 

зміни (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

1 2 3 4 5 6 7
1 30.09.2015 16.10.2015 ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ МЕТІНВЕСТ Б.В. (Private 
Limited Liability Company Metinvest B.V.)

реєстраційний номер 24321697 74,71195 74,7223

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

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

законодавством.
Генеральний директор
ПаТ «ммК Ім. ІллІча»  Ю.а. Зінченко

НОВИНИ
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Метою розробки документа є вдосконалення процеду-
ри нагляду за дотриманням пруденційних нормативів 
професійними учасниками фондового ринку, що здій-
снюється Комісією для виявлення проблем у їх фінансо-
вому стані на ранніх стадіях формування.

Проектом Положення окремо визначено порядок на-
гляду Комісією за дотриманням пруденційних нормати-
вів, розрахунок яких здійснюється професійним учасни-
ком станом на кінець кожного робочого дня, та порядок 
нагляду за дотриманням пруденційних нормативів, роз-
рахунок яких здійснюється професійним учасником ста-
ном на кінець останнього дня кожного місяця.

Проектом Положення встановлено межі суттєвого від-
хилення розрахункового значення пруденційного показ-
ника від його нормативного значення для пруденційних 
нормативів, які розраховуються професійним учасником 
станом на кінець кожного робочого дня, а також перед-
бачене обов’язкове складання та подання до Комісії пла-
ну заходів щодо поліпшення фінансового стану профе-
сійного учасника протягом 5 робочих днів з дати 
виникнення  у нього такого відхилення.

Подання плану заходів також передбачено у разі не-
здійснення професійним учасником самостійного приве-
дення значення пруденційного показника у відповідність 
до нормативного значення протягом 30 днів для пруден-
ційних нормативів, розрахунок яких здійснюється профе-
сійним учасником станом на кінець кожного робочого 
дня, крім випадків виникнення суттєвого відхилення, та 
для пруденційних нормативів, розрахунок яких здійсню-
ється професійним учасником станом на кінець остан-
нього дня кожного місяця.

Проектом Положення встановлені вимоги до поряд-
ку складання та строку реалізації плану заходів. При 
цьому загальний строк реалізації плану заходів не по-
винен перевищувати 3 місяців для всіх професійних 
учасників фондового ринку, щодо яких Комісією вста-
новлені обов’язкові для дотримання пруденційні нор-
мативи, крім компаній з управління активами та осіб, 
які провадять діяльність з управління пенсійними ак-
тивами, для яких такий строк не повинен перевищува-
ти 6 місяців.

Також проектом Положення передбачене здійснен-
ня Комісією індивідуального нагляду за професійним 
учасником, який встановлюється з моменту подання 
ним плану заходів до Комісії. В процесі індивідуально-
го нагляду Комісія, зокрема, здійснюватиме моніторинг 
виконання професійним учасником плану заходів на 
підставі інформації щодо реалізації його окремих за-
ходів.

Під час підготовки проекту Положення НКЦПФР про-
вела ряд консультацій з представниками саморегулівних 
організацій та отримала від них пропозиції, переважна 
більшість яких була врахована у схваленій Комісією ре-
дакції проекту документа.

З прийняттям зазначеного документа втратить чин-
ність рішення Комісії від 03.06.2014 № 731 «Про затвер-
дження Положення про систему нагляду за дотриманням 
професійними учасниками фондового ринку пруденцій-
них нормативів у їх діяльності та внесення змін до 
нормативно-правових актів щодо пруденційних нормати-
вів професійної діяльності на фондовому ринку».

рынок акций украины в понедельник 
выдержал атаку «медведей» на отметку 

800п по индексу уб
Украинские биржевые индексы по итогам торгов в по-

недельник изменились разнонаправленно: индикатор 
«Украинской биржи» (УБ) к концу дня повысился на 
0,56% - до 809,5 пункта, несмотря на внутридневные 
провалы ниже 785 пунктов, индекс ПФТС снизился на 
1,16% - до 278,25 пункта.

Объем торгов на УБ составил почти 9,5 млн грн, в том 
числе акциями – 9,3 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 111,5 млн грн, в том 
числе акциями – 0,63 млн грн.

На УБ наиболее подорожали акции «Азовстали» 
(+1,86%), Алчевского меткомбината (+1,69%) и Райф-
файзен Банка Аваль (+1,67%).

В лидерах снижения были акции «Центрэнерго» (-0,71%), 
«Донбассэнерго» (-0,57%) и «Мотор Сичи» (-0,35%).

На ПФТС худшая динамика зафиксирована по акциям 
Авдеевского коксохимзавода (-7,02%), Стахановского 
вагоностроительного завода (-6,78%) и «ДТЭК 
Захидэнерго» (-4,38%).

В авангарде роста были бумаги концерна «Стирол» 
(+9,09%), «Укртелекома» (+3,09%) и «ДТЭК 
Днипроэнерго» (+2,23%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник снизился на 0,84% - до 393,54 пункта при 
объеме торгов 8,6 млн злотых (50,74 млн грн).

Среди индексных акций худшая динамика зафиксиро-
вана по бумагам «Милкиленда» (-6,67%), «Астарты» 
(-3,62%) и KSG Agro (-3,17%).

Подорожали акции «Овостара» (+3,45%), «Агротона» 
(+2,29%) и «Кернела» (+0,18%).

Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тик инвесткомпании «Альтана Капитал» Андрей Глущен-
ко, определенную поддержку украинскому рынку акций в 
понедельник оказали заверения Нацбанка в смягчении 
валютных ограничений уже на текущей неделе.

Внимание инвесторов также привлекла новость о за-
вершении технического согласования условий строи-
тельства нового газопровода между Украиной и Поль-
шей, что позволит нарастить поставки реверсного газа 
из Европы, добавил эксперт.

рынок акций украины начал торги во 
вторник снижением

Украинский рынок акций во вторник утром вновь тес-
тирует сопротивление на уровне 800 пунктов по индексу 
«Украинской биржи» (УБ) – индикатор к 11:05 кв снизил-
ся на 1,09% - до 800,65 пункта, индекс ПФТС к указанно-
му времени просел на 0,53% - до 276,77 пункта.

В «индексной корзине» утром с отрицательной дина-
микой лидировали акции Алчевского меткомбината 
(-15,13%), Крюковского вагоностроительного завода 
(-4,3%) и Райффайзен Банка Аваль (-1,39%).

Дорожали только акции «Центрэнерго» (+0,38%).
Все индексные акции ПФТС находились в «красной 

зоне». Больше всех упали в стоимости акции «ДТЭК 
Днипроэнерго» (-9,3%), Алчевского меткомбината 
(-5,79%) и Харцызского трубного завода (-3,01%).
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Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» риск-
менеджер инвесткомпании «Драгон Капитал» Дмитрий 
Михайлусенко, отечественный фондовый рынок 
пытается стабилизироваться в пределах 800-815 пунк-
тов по индексу УБ, однако силы покупателей на исходе. 

«Если в ближайшие несколько сессий индикатору не 
удастся преодолеть верхнюю границу указанного кана-
ла, то следующей уровень, на котором может продо-
лжиться консолидация рынка, - 715 пунктов по индексу 
УБ», - считает эксперт.

По мнению аналитика онлайн-брокера I-NVEST Сер-
гея Гончаренко, во вторник некоторую поддержку рынку 
способно оказать решение S&P о повышении долгосроч-
ного и краткосрочного суверенных рейтингов Украины по 
обязательствам в иностранной валюте до уровня «В-/В» 
с «SD/D» (выборочный дефолт).

«Изменение рейтингов, как отмечается в релизе S&P, 
отражает завершение переговоров о реструктуризации 
внешнего коммерческого долга Украины. На этом фоне 
индексу УБ во вторник может отскочить вверх к уровню 
820 пунктов, после чего, вероятно, перейдет к боковой 
динамике», - считает эксперт.

ецб продлит программу QE не позднее 
января 2016г - опрос

Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявит о про-
длении сроков действия программы количественного 
(QE) смягчения не позднее первого заседания, которое 
состоится в январе 2016 года, прогнозирует большин-
ство из 53 экономистов, опрошенных агентством 
Bloomberg с 9 по 15 октября.

В настоящее время предполагается, что QE в еврозо-
не будет реализовываться до конца 2016 года или до 
устойчивого возврата инфляции к целевым 2% годовых, 
если последнее произойдет раньше.

Более длительной реализации QE ждут 81% 
опрошенных по сравнению с 68% в сентябре.

При этом 56% из ожидающих продления программы 
считают, что это будет сделано до конца текущего года. 
А 18 из 53 респондентов прогнозируют, что объемы 
выкупа ценных бумаг будут увеличены с текущих 
60 млрд евро в месяц.

Лишь 4% ожидают, что ЕЦБ дополнительно снизит 
ставку по депозитам, которая является отрицательной с 
июня прошлого года.

распродажа гособлигаций сШа Китаем 
мало беспокоит американцев

Паевые фонды США в этом году покупают рекордные 
объемы казначейских бондов страны на аукционах, кро-
ме того, американские инвесторы впервые с 2012 года 
наращивают долю на рынке US Treasuries с оборотом 
$12,9 трлн, свидетельствуют данные агентства 
Bloomberg.

Однако из-за обилия мрачных прогнозов, связанных с 
сокращением вложений Китая в американские гособли-
гации, мало кто замечает сохранение неизменно 
высокого спроса на эти бумаги внутри США, пишет 
Bloomberg.

Интерес внутренних инвесторов к бумагам помогает 
сдерживать рост стоимости заимствований, в то время 

как Китай, крупнейший иностранный держатель бондов 
США, владеющий бумагами на сумму около $1,4 трлн, 
сокращает их долю в инвестпортфеле впервые по край-
ней мере с 2001 года.

В этом году доходность индикативных облигаций США 
упала, удивив почти всех участников рынка. На прошлой 
неделе она опускалась ниже 2%.

«В условиях усиления пессимистичных ожиданий по 
росту глобальной экономики, инфляции и ставок 
инвестфонды будут и дальше покупать казначейские об-
лигации», - считает Брендон Свенсен из RBC Global 
Asset Management, управляющей активами на 
$35 млрд.

Эксперты отмечают, что рынок госдолга США, похоже, 
не слишком сильно зависим от настроений в Китае. В то 
же время активность американских инвесторов на вну-
треннем рынке долга может быть признаком куда более 
серьезной проблемы: может оказаться, что экономика 
США недостаточно окрепла для повышения процентных 
ставок Федрезерва, так как темпы роста зарплат нахо-
дятся на низком уровне, а инфляция близка к нулю.

Иностранные инвесторы сыграли ключевую роль в 
финансировании восстановления экономики США после 
мирового финансового кризиса и рецессии, которое во 
многом опиралось на долговой капитал. С 2008 года 
иностранцы увеличили вложения в US Treasuries более 
чем вдвое - до $6,1 трлн. Лидером по объемам таких ин-
вестиций долгое время был Китай, однако в текущем 
году КНР сократила портфель американских гособлига-
ций на $200 млрд.

При этом американские фонды выкупили 42% каз-
начейских облигаций и векселей на $1,6 трлн, 
размещенных министерством финансов США в теку-
щем году. Это самый высокий показатель за все пять 
лет, которые Минфин публикует подобные данные. В 
2011 году доля фондов, базирующихся в США, состав-
ляла всего 18%.

Замедление роста ввП Кнр связано со 
слабостью мировой экономики - эксперт
Замедление темпов роста ВВП Китая отчасти связано 

со слабостью мировой экономики и ожидающимся 
повышением процентных ставок Федеральной резерв-
ной системой США, сказал представитель Националь-
ного статистического управления КНР Шэн Лайюнь на 
брифинге в понедельник.

Он отметил, что более половины повышения ВВП 
страны в январе-сентябре пришлось на потребление, 
сообщило агентство Bloomberg.

Тем временем старший экономист Commerzbank Хао 
Чжоу полагает, что темпы экономического роста в КНР 
остаются неустойчивыми в связи с замедлением подъема 
на рынке недвижимости.

Он также прогнозирует, что Народный банк Китая в 
четвертом квартале снизит индикативную ставку на 
25  базисных пунктов, размер резервных требований 
для банков - на 50-100 базисных пунктов.

Как сообщалось, ВВП Китая в третьем квартале уве-
личился на 6,9% после повышения на 7% в предыдущие 
три месяца. Правительство ожидает сохранения темпов 
роста экономики в 2015 году на уровне 7%.
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евро стабилен после снижения в 
предыдущие две сессии в ожидании 

решений ецб
Евро во вторник фиксирует падение, наблюдавшееся по 

итогам двух предыдущих сессий, на ожиданиях, что Евро-
пейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг 
сохранит возможность дальнейшего расширения стимули-
рующих программ, сообщает агентство Bloomberg.

В октябре евро подешевел по отношению к 13 из 16 
основных мировых валют, так как более половины опрошен-
ных Bloomberg экономистов прогнозируют дополнительное 
смягчение денежно-кредитной политики ЕЦБ в декабре. 

Единая европейская валюта к 8:55 мск 20 октября сто-
ила $1,1332 по сравнению с $1,1327 на завершение 
предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Иена изменилась по отношению к доллару менее чем 
на 0,1% - со 119,50 до 119,48/$1. Стоимость евро в паре 
с японской нацвалютой также остается стабильной - 
135,40 против 135,36 иены накануне.

Австралийский доллар дорожает впервые за три сес-
сии, поскольку трейдеры снизили ставки на уменьшение 
стоимости кредитования в стране после того, как Резерв-
ной банк Австралии объявил, что уже принятые в этом 
году меры продолжают оказывать поддержку спросу. 

«ЕЦБ определенно продолжит говорить о перспекти-
вах, готовности и желании дальнейшего смягчения 
денежно-кредитной политики в случае, если возникнет 
такая необходимость», - заявил аналитик Bank of New 
Zealand Ltd. Райко Шариф. 

В паре с долларом США австралийская нацвалюта 
поднялась на 0,2%, до $0,7262. 

цены на нефть растут после резкого 
падения накануне, Brent подорожала до 

$48,78 за баррель
Нефть дорожает во вторник после резкого падения по 

итогам предыдущих торгов, сообщает агентство 
Bloomberg.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 8:50 МСК выросли в цене на $0,17 
(0,35%) - до $48,78 за баррель. К закрытию рынка в по-
недельник стоимость фьючерсов уменьшилась на $1,85 
(3,67%) - до $48,61 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) поднялась к этому времени на $0,23 (0,5%) - до 
$46,12 за баррель. По итогам предыдущей сессии кон-
тракт подешевел на $1,37 (2,9%), до $45,89 за баррель.

«Картина нефтяного рынка остается неизменной, 
торговый диапазон для WTI по-прежнему составляет 
$43,5-50 за баррель, - отмечает аналитик CMC Markets в 
Сиднее Майкл МакКарти. - Если не произойдет какое-то 
необычное событие, например, ураган, цена вряд ли 
выйдет из этого диапазона в скором времени».

Участники рынка ждут данных о запасах энергоноси-
телей в США, которые будут опубликованы министер-
ством энергетики в среду.

Запасы нефти, как ожидается, увеличились за про-
шедшую неделю на 3,5 млн баррелей в сутки (б/с). Рост 
запасов по итогам четвертой недели подряд будет самым 
длительным периодом их увеличения с апреля.

Тем временем, Иран в очередной раз подтвердил, что 
намерен быстро увеличить добычу нефти сразу после 
снятия санкций.

Иран сможет увеличить экспорт нефти на 500 тыс. б/с 
в течение недели после снятия экономических санкций, 
введенных против страны, заявил в понедельник управ-
ляющий директор госкомпании National Iranian Oil Рок-
ноддин Джавади.

В течение шести месяцев после снятия санкций стра-
на может увеличить экспорт на 1 млн б/с, чтобы вернуть 
себе долю рынка, потерянную в период действия санк-
ций, отметил он.

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