
№243 (2247) 22.12.2015 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

Що ден не офі цій не дру ко ва не ви дан ня Національної ко мі сії з цін них па пе рів та фон до во го рин ку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
Повідомлення 

про оприлюднення проекту рішення Національної 
комісія з цінних паперів та фондового ринку «Про 
схвалення проекту рішення Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку «Про 
затвердження Змін до Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів»
Проект рішення Національної комісія з цінних паперів 

та фондового ринку «Про затвердження Змін до Поло-
ження про розкриття інформації емітентами цінних папе-
рів» (далі – Проект), щодо затвердження Змін до Поло-
ження про розкриття інформації емітентами цінних 
паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року 
№ 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (далі – Положен-
ня), розроблено з метою удосконалення порядку роз-
криття інформації емітентами – лістинговими компанія-
ми та приведення Положення у відповідність до Закону 
України від 07.04.2015 № 289-VIII «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо захисту прав ін-
весторів».

Проект розміщено на офіційному сайті Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку  
http:\\www. nssmc.gov.ua.

Зауваження і пропозиції до Проекту надавати у пись-
мовій та електронній формі протягом тридцяти робочих 
днів з дня публікації цього повідомлення за адресою: де-
партамент корпоративного управління та корпоративних 

фінансів, Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку, вул. Московська, 8, м. Київ-601, 01010, e-mail: 
emitent@nssmc.gov.ua.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

ІНформацІйНІ ПовІдомлеННя 
Та НовиНи НКцПфр

НКцПфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, на підставі підпункту 4 пункту 1 
глави 3 розділу ІV Положення про порядок здійснення 
емісії облігацій підприємств, облігацій міжнародних фі-
нансових організацій та їх обігу, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Мі-
ністерстві юстиції України 28 січня 2014 року за 
№ 171/24948 (із змінами та доповненнями), та відповід-
но до документів, наданих Державним підприємством 
«Міжнародний аеропорт «Бориспіль», код за ЄДРПОУ: 
20572069, 08307, Київська область, м. Бориспіль, Між-
народний аеропорт «Бориспіль», на зупинення обігу об-
лігацій у зв`язку з анулюванням викуплених емітентом 
облігацій серії «J», зупинено обіг облігацій серії «J» дер-
жавного підприємства «міжнародний аеропорт «Бо-
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риспіль» (свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
від 20.07.2012 року № 180/2/12, видане 20.12.2012 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку) – розпорядження № 82-Кф-Зо-о від 17 грудня 
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 
10.11.2015 № 1843, глави 3 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за № 171/24948 (зі змінами та доповненнями), 
та відповідно до документів, наданих ТОВ «Логістик-
Агро» (код за ЄДРПОУ: 35310374, місцезнаходження: 
01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд.22), на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв`язку з анулюванням ви-
куплених емітентом облігацій серії «А», скасовано реє-
страцію випуску облігацій серії «А» Тов «логістик-
агро». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Логістик-Агро» від 04 листопада 2013 року 
№ 207/2/2013, видане 08.02.2014 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 241-Кф-С–о від 17 грудня 
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 
10.11.2015 № 1843, глави 3 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за № 171/24948 (зі змінами та доповненнями), 
та відповідно до документів, наданих ТОВ «Логістик-
Агро» (код за ЄДРПОУ: 35310374, 01011, м. Київ, вул. Ри-
бальська, буд. 22), на скасування реєстрації випуску об-
лігацій у зв`язку з анулюванням викуплених емітентом 
облігацій серії «В», скасовано реєстрацію випуску облі-
гацій серії «В» Тов «логістик-агро». Свідоцтво про ре-
єстрацію випуску облігацій ТОВ «Логістик-Агро» від 
04 листопада 2013 року № 208/2/2013, видане 
03.04.2014 року Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 242-Кф-С–о від 17 грудня 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 
10.11.2015 № 1843, глави 3 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-

перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за № 171/24948 (зі змінами та доповненнями), 
та відповідно до документів, наданих ТОВ «Логістик-
Агро» (код за ЄДРПОУ 35310374, місцезнаходження: 
01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 22), на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв`язку з анулюванням ви-
куплених емітентом облігацій серії «С», скасовано реє-
страцію випуску облігацій серії «С» Тов «логістик-
агро». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Логістик-Агро» від 04 листопада 2013 року 
№ 209/2/2013, видане 23.04.2014 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 243-Кф-С–о від 17 грудня 
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 
10.11.2015 № 1843, глави 3 розділу ІV Положення про 
порядок здійснення емісії облігацій підприємств, обліга-
цій міжнародних фінансових організацій та їх обігу, за-
твердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 27 грудня 2013 року № 2998, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 
2014 року за № 171/24948 (зі змінами та доповненнями), 
та відповідно до документів, наданих ТОВ «Логістик-
Агро» (код за ЄДРПОУ: 35310374, місцезнаходження: 
01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 22), на скасування 
реєстрації випуску облігацій у зв`язку з анулюванням ви-
куплених емітентом облігацій серії «D», скасовано реє-
страцію випуску облігацій серії «D» Тов «логістик-
агро». Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій 
ТОВ «Логістик-Агро» від 04 листопада 2013 року 
№ 210/2/2013, видане 17.03.2014 року Національною ко-
місією з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження № 244-Кф-С–о від 17 грудня 
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 Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
10.11.2015 № 1843, на підставі підпункту 1) пункту 4 гла-
ви 1 розділу ІV Положення про порядок здійснення емісії 
облігацій підприємств, облігацій міжнародних фінансо-
вих організацій та їх обігу, затвердженого рішенням На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 27.12.2013 р. № 2998 (із змінами та доповненнями), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.01.2014 р. за № 171/24948, та відповідно до докумен-
тів, отриманих від Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-ФОНД», 01133, 
м. Київ, бульвар Лесі Українки, б. 34, офіс 312/3, код за 
ЄДРПОУ: 25586047, на скасування реєстрації випуску 
облігацій у зв’язку з погашенням облігацій (серія АВ), 
скасовано реєстрацію випуску облігацій (серія АВ) Това-
риства з обмеженою відповідальністю «ІПоТеЧНа 
КомПаНІя «арКада-фоНд». Свідоцтво про реєстра-
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цію випуску облігацій (серія АВ) Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ІПОТЕЧНА КОМПАНІЯ «АРКАДА-
ФОНД» від 13 серпня 2012 року № 217/2/2012, дата 
видачі: 11 червня 2013 року, видане Національною комі-
сією з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – 
розпорядження № 245-Кф-С–о від 18 грудня 
2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
директора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354 (із змінами), Рішення Комісії від 
17.12.2015 року, та відповідно до інформації органів 
Державної статистики, отриманої листом від Головного 
управління статистики у Запорізькій області від 
18.11.2015 р. № 15-09/2235 щодо вилучення з ЄДРПОУ: 
18.11.2015 р. ТОВ «Металіст» (код за ЄДРПОУ: 
02969998) – правонаступника ЗАТ «Металіст» (код за 
ЄДРПОУ: 02969998, 70500, Запорізька область, м. Орі-
хів, вул. Шевченка, 2), у зв’язку з ліквідацією за рішен-
ням господарського суду, дата державної реєстрації 
припинення – 10.06.2015 року, скасовано реєстрацію 
випуску акцій ЗаТ «металіст» (код за ЄДРПОУ: 
02969998). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
ЗАТ «Металіст» (код за ЄДРПОУ: 02969998) від 
24.01.1997 року № 70/1/97, видане Державною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку, анульовано – роз-
порядження № 259-Кф-С–а від 17 грудня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 4 глави 1 роз-
ділу ІV Положення про порядок здійснення емісії обліга-
цій підприємств, облігацій міжнародних фінансових 
організацій та їх обігу, затвердженого рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

27 грудня 2013 року № 2998, зареєстрованого в Мініс-
терстві юстиції України 28 січня 2014 року за № 171/24948 
(зі змінами), та відповідно до документів, отриманих від 
ТОВ «Максимум», код за ЄДРПОУ: 32860384, місцезна-
ходження: 39623, Полтавська область, м. Кременчук, 
вул. 60-років Жовтня, 138, на скасування реєстрації ви-
пуску облігацій серії А у зв’язку з достороковим погашен-
ням облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій 
Тов «максимум» серії А. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску облігацій ТОВ «Максимум» серії А від 
05.06.2015 року № 54/2/2015, видане 19.08.2015 року 
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 249-Кф-С–о 
від 18 грудня 2015 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора департаменту корпоративного управління та 
корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 № 1843 та на підставі п. 2 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354, 
зі змінами, та відповідно до документів, наданих 
ПАТ «ДНІПРОЕЛЕКТРОМАШ» (49019, м. Дніпропе-
тровськ, вул. Квітки-Основ`яненка, буд. 5, код за ЄДРПОУ: 
01881037) на скасування реєстрації випуску акцій у 
зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в 
ТДВ «ДНІПРОЕЛЕКТРОМАШ», скасовано реєстрацію 
випуску акцій ПаТ «дНІПроелеКТромаШ». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПАТ «ДНІПРОЕЛЕКТРО-
МАШ» від 02.07.2010 № 66/04/1/10, видане 20.12.2011 
Дніпропетровським територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження № 253- Кф-С–а від 17 груд-
ня 2015 року.

21.12.2015 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.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПриваТНе аКцІоНерНе Товари-

СТво «аІГ УКраЇНа СТраХова КомПаНІя»
2. Код за ЄДРПОУ 30858295
3. Місцезнаходження вул. Іллінська, 8, м. Київ, 04070, Україна
4. Міжміський код, телефон та факс 0444906550
5. Електронна поштова адреса reception.ua@aig.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації www.chartis.emit.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 Зміна скла-
ду посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

21.12.2015 р. припинено повноваження члена Наглядової ради ПРИ-
ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АІГ УКРАЇНА СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ» (далі — Товариство) Томаса Джеймса Догерті (Thomas James 
Doherty) у зв’язку з поданням Товариству письмового повідомлення про 
припинення повноважень за власним бажанням без прийняття рішення за-
гальними зборами акціонерів Товариства відповідно до ст. 57 Закону Укра-
їни «Про акціонерні товариства».

Член Наглядової ради Томас Джеймс Догерті /Thomas James Doherty 
(паспорт №307570164, виданий IPS 29.09.2008р.) часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Обіймав дану посаду з 22 червня 2015р.; не-
погашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Замість 
звільненої посадової особи нікого не призначено.

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

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

Генеральний директор  Коломієць андрій олександрович
                            підпис, м. п.  21.12.2015 р.

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «аІГ УКраЇНа СТраХова КомПаНІя»
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ПовІдомлеННя
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕР-
НА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» повідомляє, що позачергові Загаль-
ні збори акціонерів (далі – Збори) Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Оранта-Життя», що знаходиться за адресою: 04053, 
м. Київ, пров. Несторівський, 7 (далі – Товариство), відбудуться 22 січня 
2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: 02081, м. Київ, вул. Здолбунів-
ська, 7д, 5-й поверх, зал засідань у приміщенні НаСК «ораНТа».

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства. 
2.Про прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних збо-

рів акціонерів Товариства, обрання голови і секретаря Загальних зборів 
акціонерів Товариства.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік та нарахуван-

ня страхувальникам інвестиційного доходу згідно умов укладених догово-
рів страхування.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової 
ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність у 
2013 році.

6. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік та нарахуван-

ня страхувальникам інвестиційного доходу згідно умов укладених догово-
рів страхування.

8. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, 
звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства про діяльність у 2014 році.

9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії 

Товариства.
12. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Про внесення змін до Статуту Товариства.
14. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, На-

глядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, затвердження їх у 
новій редакції.
основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 

у 2013 році (тис. грн)
Найменування показника Період

2013 рік 2012 рік
Усього активів 120284 125321
Основні засоби 114 203
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 24 30
Сумарна дебіторська заборгованість 456 564
Грошові кошти та їх еквіваленти 7130 6680
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9572 -11293
Власний капітал 87688 85831
Статутний капітал 80000 80000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 19020 16757

Поточні зобов’язання і забезпечення 13576 22734
Чистий прибуток (збиток) 3512 2724
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1600000 1600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 28 32

основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства 
у 2014 році (тис. грн)

Найменування показника Період
2014 рік 2013 рік

Усього активів 135227 120284
Основні засоби 6 114
Довгострокові фінансові інвестиції -
Запаси 3 24
Сумарна дебіторська заборгованість 711 456
Грошові кошти та їх еквіваленти 8145 7130
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7667 -9572
Власний капітал 89593 87688
Статутний капітал 80000 80000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 25515 19020
Поточні зобов’язання і забезпечення 20119 13576
Чистий прибуток (збиток) 1905 3512
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 1600000 1600000
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 21 28

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде проводитись з 11 години 
30 хвилин до 11 години 50 хвилин за адресою: 02081, м. Київ, вул. Здолбу-
нівська, 7Д, 5-й поверх, зал засідань у приміщенні НАСК «ОРАНТА» в день 
проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Збо-
рах - станом на 24 годину 18 січня 2016 року, за три робочих дні до дня 
проведення Зборів.

Для участі у Зборах необхідно мати при собі:
- акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до 

чинного законодавства, або інший документ, що підтверджує повноважен-
ня представника, та документ, що посвідчує особу (паспорт). 

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прий-
няття рішення з питань порядку денного Зборів, за адресою місцезнахо-
дженням НАСК «ОРАНТА»: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7д, п’ятий поверх, 
зал засідань (відповідальний за порядок ознайомлення – Голова Правлін-
ня Грищенко В.М.) в робочі дні з 09-00 год. до 17-00 год., а в день проведен-
ня Зборів – у місці їх проведення.

довідки за тел.: (044) 537-58-01; (044) 520-29-27.
Голова Правління НаСК «ораНТа»  Грищенко в.м.

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «НацІоНалЬНа аКцІоНерНа СТраХова КомПаНІя «ораНТа»

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво «ЗаПорІЗЬ-
Ке авТоТраНСПорТНе ПІдПриємСТво 12329» 

ПовІдомлеННя
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Повне найменування Приватне акціонерне товариство 

«Запорізьке автотранспортне 
підприємство 12329»

код за ЄДРПОУ 03114164
Місцезнаходження Україна 69008 м. Запоріжжя 

Південне шосе, 66
Міжміський код, телефон та факс (061) 222-09-01, факс (061) 222-08-99
Електронна поштова адреса atp_12329@inbox.ru
Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://03114164.smida.gov.ua/ 

Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

2. Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
1. Згідно наказу в. о. голови правління від 17 грудня 2015 року (наказ 

№ 106 - к) звільнена з посади за угодою сторін на підставі наданої нею за-
яви головний бухгалтер Парапанова Зоя Вікторівна (паспорт серії СВ 
№ 290633, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій 
області 13.10.2000 р.). Частка, що володіє у статутному капіталі емітента  – 
0.0000 %. 

Звільнена посадова особа займала вказану посаду 11,5 місяців. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Головного бух-
галтера не призначено. 

2. 17 грудня 2015 року рішенням наглядової ради ПрАТ «Запорізьке авто-
транспортне підприємство 12329» (протокол № 96) було припинено повнова-
ження у зв’язку з розірванням нею за угодою сторін трудових відносин з товари-
ством члена правління Парапанової Зої Вікторівни (паспорт серії СВ №290633, 
виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 
13.10.2000 р.). Частка, що володіє у статутному капіталі емітента – 0.0000 %. 

Звільнена посадова особа займала посаду члена правління 11,5 міся-
ців. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На цю 
посаду нікого не призначено.

3. Згідно наказу в.о. голови правління від 17 грудня 2015 р. (наказ № 106 - к) 
виконучим обов’язки за посадою головного бухгалтера призначено заступни-
ка головного бухгалтера Ланчік Наталію Миколаївну (паспорт серії СВ 
№ 696509, виданий 31.10.2002 року Жовтневим РВ УМВС України в Запорізь-
кій області). Частка, що володіє у статутному капіталі емітента – 0.0000 %. 
Призначено на невизначений термін – до прийняття особи на вакантну посаду 
головного бухгалтера. Останні п`ять років обіймала посаду бухгалтера 
ТОВ ПКФ «ПІФ», ТОВ «Славута - Сервіс», заступника головного бухгалтера 
емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

3. 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  вайло Сергій вікторович.
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Повідомлення  
про виникнення особливої інформації про емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента:Публічне акціонерне товариство по 

газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» 
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05524713
3. Місце знаходження емітента: 37500 Полтавська обл. м. Лубни, 

вул. Л. Толстого, 87 4. Міжміський код, телефон та факс емітента: 
тел. 053615-22-37, 053615-55-69, факс 05361-76-958

5. Електронна поштова адреса емітента: office@lubnygaz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації : http://lubnygaz.pat.ua/
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб 
II. Текст повідомлення

На підставі рішення Наглядової ради ПАТ «Лубнигаз» (протокол № 23/15 
від 18.12.2015р.) 

відбулися наступні зміни у складі посадових осіб ПАТ «Лубнигаз» :
1. У зв»язку з закінченням терміну повноважень Генерального директо-

ра та дирекції товариства припинено повноваження :
- Генерального директора Бородіна Сергія Федоровича. Посадова осо-

ба не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та поса-
дові злочини не має. Особа перебувала на посаді Генерального директора 
3 роки; 

- члена дирекції Бойчука Андрія Михайловича. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Особа перебувала на посаді члена дирекції 3 роки;

- члена дирекції Дроздової Наталії Іванівни. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Особа перебувала на посаді члена дирекції 3 роки; 

- члена дирекції Митяй Тетяни Миколаївни. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Особа перебувала на посаді члена дирекції 3 роки; 

- члена дирекції Ярмош Оксани Анатоліївни. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Особа перебувала на посаді члена дирекції 3 роки;

- члена дирекції Овдієнка Віталія Миколайовича. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Особа перебувала на посаді члена дирекції 3 роки;

- члена дирекції Максимова Віктора Вікторовича. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіта-
лі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має. Особа перебувала на посаді члена дирекції 3 роки.

2. Відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Лубнигаз» (протокол 
№23/15від 18.12.2015р.) 

обрано на посаду:
- Генерального директора ПАТ «Лубнигаз» Бородіна Сергія Федоровича. 

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в 
статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. По-
передні посади протягом останніх п»яти років: начальник Краснодонського 
УЕГХ ПАТ «Луганськгаз», радник голови правління ПАТ «Лубнигаз», голова 
правління ПАТ «Лубнигаз», генеральний директор ПАТ «Лубнигаз» ;

-члена дирекції Максимова Віктора Вікторовича. Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом остан-
ніх п»яти років: начальник служби обліку газу ПАТ «Лубнигаз», з 1.01.2013р.- 
заступник Генерального директора ПАТ «Лубнигаз» по обліку газу.

-члена дирекції Бойчука Андрія Михайловича Посадова особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади про-
тягом останніх п»яти років : з 2009 року- начальник виробничо-технічного 
відділу ПАТ «Лубнигаз».

-члена дирекції Дроздову Наталію Іванівну Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом 
останніх п»яти років : з 1994 року- головний бухгалтер ПАТ «Лубнигаз».

-члена дирекції Митяй Тетяну Миколаївну Посадова особа не надала згоди 
на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емітента не во-
лодіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, 
на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом останніх п»яти років: 
з 2007 року — начальник планово-економічного відділу ПАТ «Лубнигаз».

-члена дирекції Ярмош Оксану Анатоліївну Посадова особа не надала 
згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі емі-
тента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади протягом 
останніх п»яти років: економіст , з 1.01.2013 р.- начальник служби по управ-
лінню персоналом ПАТ «Лубнигаз».

-члена дирекції Овдієнка Віталія Миколайовича. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних. Часткою в статутному капіталі 
емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Попередні посади про-
тягом останніх п»яти років: провідний інженер виробничо-технічного відді-
лу, з 24.09.2012 р. -заступник головного інженера ПАТ «Лубнигаз»

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

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

2. Генеральний директор Бородін Сергій федорович

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво  
По ГаЗоПоСТаЧаННю Та ГаЗифІКацІЇ «лУБНиГаЗ»

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

емітента 
І. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»

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

емітентом для розкриття інформації: www.ukrzdrav.com
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІI або 

інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідного до вимог глави 2 розділу III цього Положення. 

Зміна складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст повідомлення 

На засіданні Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровния» від 
18.12.2015р. з питання «Про Контракт з Головою Правління ПрАТ «Укрпро-
фоздоровниця» прийнято рішення про укладання Контракту з Головою 
Правління Товариства Суботою Миколою Васильовичем строком дії п’ять 
років, з 30 березня 2016 року до 29 березня 2021 року включно.

Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку дії 

Контракту від 30.03.2011р. з Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоров-
ниця» Суботою М.В.

Суботу Миколу Васильовича обрано на посаду Голови Правління (про-
довження терміну повноважень).

Субота Микола Васильович не надав згоди на розкриття паспортних 
даних.

Не володiє часткою в статутному капіталі емiтента.
Не володiє пакетом акцій емітента.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який обрано особу: 5 років (з 30.03.2016р. до 29.03.2021р.).
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова 

Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Голова Правління ВАТ «Сум-
ський рафінадний завод».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
ІІІ. Підпис 

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

(підпис) 
М.В. Субота

(ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 21.12.2015р.

(дата) 

ПриваТНе аКцІоНерНе ТовариСТво лІКУвалЬНо-оЗдоровЧиХ ЗаКладІв 
ПрофСПІлоК УКраЇНи «УКрПрофоЗдоровНиця»



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №243, 22 грудня 2015 р. 
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Повідомлення про прийняття рішення щодо продовження строку 
діяльності

Пайового венчурного інвестиційного фонду «дніпро» 
недиверсифікованого виду закритого типу

1. Прийняте рішення щодо продовження строку діяльності 
Пайового венчурного інвестиційного фонду «Дніпро» недивер-
сифікованого виду закритого типу.

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Євроінвест», код за ЄДРПОУ 33547481 (надалі — То-
вариство), що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок Пайово-
го венчурного інвестиційного фонду «Дніпро» недиверсифікованого 
виду закритого типу, код за ЄДРІСІ 233320 (надалі — Фонд), «18» груд-
ня 2015 року прийняло рішення про продовження строку діяльності 
Фонду до 23.02.2026 р. та про пов’язаний з цим викуп Фондом інвести-
ційних сертифікатів в його учасників, які повідомлять про бажання ви-
купу інвестиційних сертифікатів Фонду.

Вищевказане рішення оформлене протоколом № 99 від 18 грудня 
2015 р. Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Євроінвест».

2. Порядок викупу інвестиційних сертифікатів у учасників 
Фонду. 

2.1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів 
(далі — Заявка): Україна, м. Київ, вул. Івана Кудрі, 20.

2.2. Перелік документів, які необхідно подати 
а) фізичним особам для викупу інвестиційних сертифікатів та здій-

снення розрахунків з учасниками: заявку на викуп цінних паперів, за 
формою затвердженою Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку; копію паспорта громадянина України; копію довідки 
про присвоєння ідентифікаційного номеру;  довідку з банку про від-
криття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника 
Фонду.

б) юридичним особам: заявку на викуп цінних паперів, за формою 
затвердженою Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку; засвідчена у встановленому порядку копію виписки з Єдиного 

державного реєстру; засвідчену у встановленому порядку копію доку-
менту, на підставі якого діє юридична особа (статут, установчий дого-
вір тощо); засвідчений у встановленому порядку документ, що підтвер-
джує повноваження керівника або іншої особи, яка діє від імені 
юридичної особи; довідку з банку про відкриття поточного рахунку із 
зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду.

2.3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів. 
Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здій-

снюватимуться розрахунки з учасниками визначається як результат 
ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних 
сертифікатів, що перебували в обігу станом на день прийняття рішен-
ня про продовження строку діяльності Фонду, а кількість цінних папе-
рів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості 
цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного 
рішення.

Розрахункова вартість інвестиційного сертифікату Фонду за якою 
здійснюватимуться розрахунки з учасниками становить 55 317,94 грн. 

2.4. Дату початку та дата закінчення приймання заявок від учасників:
Дата початку приймання заявок — 18 грудня 2015 року; дата закін-

чення приймання заявок — 18 березня 2016 року.
2.5. Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки. 
Строк проведення розрахунків за викуплені цінні папери Фонду не 

повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення 
реалізації активів Фонду

2.6. Застереження про депонування коштів.
У разі, якщо учасник подав Заявку з метою викупу його інвестицій-

них сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені 
строки, протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановле-
ного для здійснення розрахунків Товариство депонує належні йому 
кошти у Акціонерному банку «Південний» р/р 26501010041272, 
МФО  328209 .

За додатковою інформацією прохання звертатися в ТОВ «КУА «Єв-
роінвест» за електронною поштою kua-evroinvest@ukr.net або телефо-
ном 044 451-71-51/(044) 235-90-37

Пайовий веНЧУрНий ІНвеСТицІйНий фоНд «дНІПро»  
НедиверСифІКоваНоГо видУ ЗаКриТоГо ТиПУ

Повідомлення 
 про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

ПУБлІЧНоГо аКцІоНерНоГо ТовариСТва «БТа БаНК»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК» (місцезнахо-

дження якого: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), надалі — 
Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів ак-
ціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 22 січня 2016 року о 
12  год. 00 хв. в приміщенні ПаТ «БТа БаНК» за адресою: Україна, 
м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімната № 9.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів 
ПАТ «БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 годи-
ни 50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, 
вул.  Жилянська, буд. 75, кімната № 22, в день проведення позачер-
гових Загальних зборів акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно 
до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 
акціонерів Банку, станом на 18 січня 2016 р. (на 24 год. 00 хв).

Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок 
денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПаТ «БТа 

БаНК»):
1. Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосу-

вання на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА 
БАНК»;

2. Про затвердження питань порядку денного і регламенту їх роз-
гляду на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА 
БАНК»;

3. Про визнання в капіталі суми прибутку від операцій з акціонера-
ми ПАТ «БТА БАНК»;

4. Про відновлення відображення у фінансовій звітності акціонер-
ного капіталу за історичною вартістю;

5. Про затвердження нерозподіленого прибутку минулих років;
6. Про вчинення значного правочину;
7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів На-

глядової ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі;

8. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрак-
тів), укладених з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», 
і обрання особи, уповноваженої на розірвання договорів з ними;

9. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради ПАТ «БТА 
БАНК»;

10. Про обрання членів Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»;
11. Про обрання Голови Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК»;
12. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудо-

вих договорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами 
Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винаго-
роди, обрання особи, уповноваженої підписати договори (контракти) 
з Головою і членами Наглядової ради ПАТ «БТА БАНК».

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку не-
обхідно мати при собі:

- акціонерам — паспорт або документ, що його замінює;
- представникам акціонерів — документ на право представляти 

інтереси акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів 
Банку, оформлений відповідно до чинного законодавства, та паспорт 
(документ, що його замінює).

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів 
Банку, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Озна-
йомлення з матеріалами відбувається до 22 січня 2016 року (включ-
но) з понеділка по п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва 
з 13.00 год. до 14.00 год.) за адресою: 01032, Україна, м. Київ, 
вул.  Жилянська, буд. 75, кімната № 8. Посадовою особою ПАТ «БТА 
БАНК», відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами, є Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Сєрьогін Костянтин 
Вікторович.

22 січня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необ-
хідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуваєть-
ся у місці проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних 
зборах акціонерів Банку та у місці проведення позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Банку.

Голова Правління ПаТ «БТа БаНК»  К.в. Сєрьогін

ПУБлІЧНе аКцІоНерНе ТовариСТво «БТа БаНК»
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ПриваТНе аКцIоНерНе ТовариСТво 
З IНоЗемНими IНвеСТицIями «СТраХова 

КомПаНIя «К’ю БI I УКраЇНа»
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 з 
iноземними iнвестицiями «Страхова 
Компанiя «К’Ю БI I Україна»

2. Код за ЄДРПОУ 25395057
3. Місцезнаходження 04070, м.Київ, вулиця Iллiнська, 8
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 537-53-90 (044) 537-53-99

5. Електронна поштова адреса E004@upr.org.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.qbeeurope.com/ukraine/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента
II. Текст повідомлення

Посадова особа член Ради директорiв Товариства Фiллiп Хемер (пас-
порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) звiльнена 18.12.2015 року. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебував на посадi з 30.04.2013 року.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа член Ради директорiв Товариства Пiтер Сiсар (паспорт: 

серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) звiльнена 18.12.2015 року. 
Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебував на посадi з 30.04.2013 року.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа ПрАТ СК ‘К‘Ю член Ради Товариства Денiел Керрол 

(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) звiльнена 18.12.2015 року. 
Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебував на посадi з 01.07.2003 року.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа член Ради директорiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I Україна» Воло-

димир Макеєнко (паспорт: серiя СН №232400, виданий Печерським РУГУ 
МВС України в м. Києва 22.06.96р.) звiльнена 18.12.2015 року. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебував на посадi з 05.12.2014 року.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається
Посадова особа член Ради директорiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I Україна» Воло-

димир Макеєнко (паспорт: серiя н/д* № н/д*, виданий н/д*) звiльнена 
18.12.2015 року. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебував на посадi з 05.12.2014 року.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається
Посадова особа член Ради директорiв Товариства Свiтлана Макеєнко 

(паспорт: серiя паспорт СО 426235 виданий 27.09.2000 р. Печерським РУ 
ГУ МВС України в м.Києвi) звiльнена 18.12.2015 року. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Перебувала на посадi з 21.04.2008 року.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа член Наглядової Ради Товариства Жан Клотьєр (пас-

порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) призначена 18.12.2015 року на 
невизначений строк. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi, Товари-

ству не надано.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа член Наглядової Ради Товариства Габор Барна Ковач 

(паспорт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) призначена 18.12.2015 року 
на невизначений строк. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi, Товари-

ству не надано.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа член Наглядової Ради Товариства Петер Чакварi (пас-

порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) призначена 18.12.2015 року на 
невизначений строк. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi, Товари-

ству не надано.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
Посадова особа член Наглядової Ради Товариства Пiтер Сiсар (пас-

порт: серiя н/д* номер н/д* виданий н/д*) призначена 18.12.2015 року на 
невизначений строк. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi, Товари-

ству не надано.
Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв ПрАТ СК ‘К‘Ю БI I 

Україна» № 18-12/15 вiд 18.12.2015.
*н/д — Фiзичною особою не надано згоду про розкриття персональних 

даних, вiдповiдна iнформацiя не надається.
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 ярошевич Святослав володими-

рович
Генеральний директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 18.12.2015
(дата)

Шановний акціонер!
Наглядова рада ПриваТНоГо аКцІоНерНоГо Това-

риСТва «ТеПлиЧНий КомБІНаТ» повідомляє про скликан-
ня в порядку ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» почер-
гових загальних зборів акціонерів які відбудуться 14 січня 2016р. о 12- 00 
за місцезнаходженням Товариства заадресою :Сумська обл., охтирський 
район.с.Чернеччина, вул.Г’отеляка,69, в приміщенні актового залу ад-
міністративного корпусу.

Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться 14.01.2016р. з 10-00 
до 11-30 години за адресою: Сумська обл., Охтирський район, с.Чсрнеччина, 
вул.Готеляка,69 в приміщенні акгрвого залу адміністративного корпусу Това-
риства, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-

рах, складеного депозитарієм станом на 24-00 годину 06.01.2016р. Для реє-
страції акціонерам та їх представникам при собі мати документи, що 
посвідчують особу (паспорт). Для представників акціонерів додатково- дору-
чення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством

Порядок денний:
1.Обрання секретаря зборів, лічильної комісії, затвердження регламен-

ту зборів.
2.Про внесення змін до статуту, затвердження статуту в новій редакції.
Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами до загальних зборів з 

11-00 до 12-00 години у робочі дні в період з 30.12.2015р. по 14.01.2016р. 
за місцезнаходженням товариства (к. приймальня) або отримати необхідну 
інформацію за телефоном : 05446-4-29-58.

Відповідальний за порядок ознайомлення -директор. Цілуйко В.О.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБлIЧНе аКцIоНерНе 
ТовариСТво "райф-
файЗеН БаНК авалЬ"

2. Код за ЄДРПОУ 14305909
3. Місцезнаходження 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 490-88-01 (044) 285-32-31
5. Електронна поштова адреса info@aval.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.aval.ua/about/for_
publication/

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

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» на пiдставi 

Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 10 грудня 2015 року, отри-
маного вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй 
України» 15 грудня 2015 року, повiдомляє про зменшення частки iстотного 
учасника Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ у статутному капiталi Банку з 
96,4577 вiдсотка до 87,4571 вiдсотка загальної кiлькостi голосуючих акцiй.

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ зареєстрований в реєстрi 
компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m; 
мiсцезнаходження: буд. 9, вул. Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя. 
Зменшення пакету простих iменних акцiй у власностi iстотного учасника в 
Банку вiдбулося у зв’язку з продажем акцiй на вторинному ринку.

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 Лавренчук Володимир Миколайович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 15.12.2015
(дата)
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відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

Повне найменування емітента: ПУБлIЧНе аКцIоНерНе 
ТовариСТво «IЗмаЇлЬСЬКий целюлоЗНо-
КарТоННий КомБIНаТ»
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Текст повідомлення

Протоколом Наглядової ради б/н від 18.12.2015 р. прийнято рішення 
про припинення повноважень голови Правління:

1.Чебан Федір Михайлович, паспорт серії КМ 697787, виданий Ізмаїль-
ським МВ ГУМВС 30.12.2010р., вважати повноваження Чебана Федора Ми-
хайловича такими що, втратили чинність з 18.12.2015р.

Протоколом Наглядової ради б/н від 18.12.2015 р. прийнято рішення 
про обрання на посаду Голови Правління:

1. Протащук Сергій Сергійович, паспорт серії АК 211482, виданий Ба-
бушкінським РВ ДМУ УМВС 21.07.1998р., часткою в статутному капіталі не 
володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Вважати повноваження Протащука Сергія Сергійовича , в якості Голови 
Правління такими що, набувають чинність з 19.12.2015р.

Голова Правління ПаТ «ІцКК»  С.С. Протащук

НОВИНИ
юрій Буца: Кваліфіковані інвестори 

зможуть самостійно приймати рішення 
щодо інвестування та брати на себе ризики

Юрій Буца, Член Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, учасник Робочої групи з підготовки 
законопроекту щодо регульованих ринків та деривативів: 

Проектом закону «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України (щодо регульованих ринків та де-
ривативів)» (#3498, #3499, #3500) ми пропонуємо запро-
вадити поняття кваліфікованих інвесторів. Така концепція 
є звичною для європейського законодавства, і давно очі-
куваною на українському ринку капіталу. 

Кваліфікованими інвесторами автоматично визнають-
ся міжнародні фінансові організації, іноземні держави та 
їх центральні банки, держава Україна та Національний 
банк України, а також певні категорії фінансових установ 
України, зокрема, комерційні банки, страхові компанії, 
профучасники ринку капіталу. 

Крім того, кваліфікованими інвесторами можуть бути 
визнані юридичні чи фізичні особи, що відповідатимуть 
критеріям, встановленим регулятором. Фактично визна-
ти інвестора кваліфікованим має інвестиційна фірма, та 
проінформувати про це регулятора. Визнані кваліфіко-
ваними, інвестори зможуть самостійно приймати рішен-
ня щодо інвестування та брати на себе пов’язані з цим 
ризики. 

Запровадження цієї концепції забезпечить гнучкість 
при укладенні деривативів на позабіржовому ринку, 
оскільки для кваліфікованих інвесторів відпаде потреба 
у використанні інвестиційної фірми для таких операцій. 

В свою чергу інвестори, що можуть не володіти до-
статніми знаннями для самостійної оцінки ризикованості 
своїх інвестицій, будуть додатково захищені від втрат 
шляхом посилення відповідальності інвестиційних фірм, 
в частині пропозиції інвестиційних інструментів своїм клі-
єнтам. 

Запровадження концепції кваліфікованих інвесторів – 
актуально не лише для ринку деривативів. В майбутньо-
му це дозволить запровадити спрощені механізми залу-
чення інвестицій для українських компаній від таких 
інвесторів. 

рынок акций Украины начал торговую 
неделю снижением

Фондовый рынок Украины начал торги в понедельник 
снижением биржевых индексов: индикатор «Украинской 
биржи» (УБ) к 11:40 кв просел на 1,35% — до 661,6 пунк-
та, индекс ПФТС — на 0,89%, до 237,01 пункта.

В «индексной корзине» УБ утром с худшей динамикой 
торговались бумаги «Укрнафты» (-5,39%), «Азовстали» 
(-4,51%) и Енакиевского метзавода (-4,43%).

С ростом торговались только акции Крюковского ваго-
ностроительного завода (+1,91%).

Среди индексных акций ПФТС тройку лидеров сниже-
ния составили акции «Укртелекома» (-9,24%), Крюков-
ского вагоностроительного завода (-6,37%) и концерна 
«Стирол» (-4,92%).

Дорожали только акции Северного ГОКа (+1,15%).
По словам младшего аналитика инвесткомпании 

«Аструм» Дарьи Тимченко, пессимистичный настрой на 
рынке под конец года провоцирует угроза приостановки 
программы Международного валютного фонда для 
Украины из-за неопределенной ситуации с принятием 
Налогового кодекса и госбюджета страны на 2016 год.

СШа увеличили объем финпомощи для 
Украины в 2016 г. до $658 млн 

Объем финансовой помощи США для Украины на 
2016 год увеличен до $658 млн 185 тыс., что на $145 млн 
больше от первоначального запроса, сообщает пресс-
служба посольства Украины в США. 

Согласно сообщению, 18 декабря 2015 года Конгресс 
США одобрил, а президент США Барак Обама подписал 
консолидированный закон о бюджетных ассигнованиях 
на 2016 год (Consolidated Appropriations Act — 2016, со-
стоящий из 12 законов об ассигнованиях на отдельные 
ведомства), в котором значительно увеличена общая 
сумма расходов, которые предусмотрены для Украины.

«Объем ассигнований Государственному департамен-
ту на необходимую помощь для Украины на 
2016 финансовый год составит не менее $658 млн 185 
тыс., что на $145 млн больше от первоначального запро-
са», — сказано в сообщении.

Совокупно средства, которые выделяются Госдепу и 
Министерству обороны США и могут быть использованы 
на программы военной политики помощи Украине, могут 
превысить сумму в $300 млн, которая была заложена в 
бюджете на нужды национальной обороны. 

«Эти ассигнования включают и $250 млн, выделяемых 
Украине через Министерство обороны США и могут быть 
направлены, в частности, на: проведение обучений, 
предоставление военного оборудования, летального 
оружия оборонительного характера, логистическую по-
ддержку, поставки и услуги, разведывательную поддерж-
ку для вооруженных сил и структур национальной безо-
пасности Украины», — сказано в сообщении посольства 
Украины в США. 
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Как отмечается, важным положением законодатель-
ства о бюджетном финансировании является снятие бо-
лее 40-летнего ограничения на экспорт американской 
сырой нефти, что в перспективе должно способствовать 
усилению энергетической безопасности стран Европы, в 
том числе уменьшению зависимости Украины от поста-
вок российских энергетических ресурсов.

Курс доллара СШа к евро в понедельник 
практически стабилен

Курс доллара США к евро в понедельник практически 
не изменился относительно уровня на закрытие 
предыдущих торгов.

Хедж-фонды третью неделю подряд сокращают ожи-
дания, что американская нацвалюта продолжит доро-
жать после того, как Федеральная резервная система 
США впервые за многие годы повысила базовую про-
центную ставку. Доллар может завершить «в минусе» 
первый месяц с августа, поскольку участники рынка не 
прогнозируют дальнейшего увеличения стоимости кре-
дитования раньше апреля, а возможно и июня следую-
щего года, сообщило агентство Bloomberg.

Евро торгуется утром в понедельник на уровне $1,0871 
по сравнению с $1,0868 на закрытие предыдущей сессии.

Курс единой европейской валюты находится сейчас 
около 132,07 иены по сравнению со 131,67 иены в среду. 
Стоимость доллара составляет 121,49 иены против 
121,16 иены по итогам прошлой торговой сессии.

«На доллар оказывается давление, поскольку 
инвесторы готовятся к более спокойному году, так как 
основное событие, которое толкало доллар вверх, уже 
позади», — полагает старший инвестиционный аналитик 
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. Такао Хатто-
ри. Тем не менее, отмечает он, «доллар останется на 
плаву, поскольку он единственная валюта, в которую 
управляющие большими деньгами, такие как пенсионные 
фонды, могут инвестировать с безопасностью».

Долларовый индекс Bloomberg с начала декабря сни-
зился на 1,5% после подъема на 4,5% по итогам трех 
предыдущих месяцев.

Фьючерсный рынок оценивает в 50% вероятность 
того, что Федрезерв проведет следующее повышение 
ставок на апрельском заседании. Шансы роста стоимос-
ти кредитования увеличиваются до 68%, когда речь за-
ходит об июне.

цена нефти Brent упала до рекорда  
за 11 лет — $36,17 за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают паде-
ние утром в понедельник в ожидании роста поставок то-
плива на мировой рынок, который уже и так испытывает 
значительный переизбыток, сообщило агентство 
Bloomberg.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 8:12 МСК подешевели на 
$0,68 (1,84%) — до $36,2 за баррель. Ранее в ходе тор-
гов цена опускалась до $36,17 за баррель, что является 
минимальной внутридневной отметкой с 13 июля 
2004  года.

По итогам торгов в пятницу Brent подешевела на $0,18 
(0,49%), завершив день на уровне $36,88 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на 
электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи 
(NYMEX) утром в понедельник снизились на $0,34 
(0,94%) — до $35,72 за баррель, что является миниму-
мом с декабря 2008 года. По итогам предыдущей сессии 
цена контрактов опустилась на $0,21 (0,58%) и состав-
ляла $36,06 за баррель.

аналитики и хедж-фонды едины в 
«медвежьем» взгляде на золото

И хеджевые фонды, и лучшие аналитики-прогнозисты 
на рынке золота сулят ценам на этот метал только одно 
направление: вниз, пишет агентство Bloomberg.

В прошлую среду Федеральная резервная система 
(ФРС) впервые почти за десятилетие подняла 
процентные ставки, вызвав резкие колебания золота и 
разогнав 30-дневную волатильность до самого высокого 
уровня за 1,5 месяца.

Аналитики Робин Бхар и Барнабас Ган, дававшие 
самые точные прогнозы по золоту в этом году, убеждены, 
что в 2016 году металл продолжит дешеветь. Управляю-
щие хедж-фондов согласились с этой оценкой, увеличив 
объем чистых коротких позиций по золоту до историчес-
кого максимума.

«Золото — это эмоциональный товар, который зави-
сит от того, что думает толпа, — говорит директор по 
инвестициям Cambiar Investors LLC Брайан Бариш. Его 
компания управляет активами примерно на $14 млрд. — 
Предсказать человеческие эмоции очень трудно, есть 
уверенность лишь в том, что время от времени они ме-
няются. Лично я к золоту не стал бы притрагиваться. Ду-
маю, что дно еще далеко».

После десятилетнего роста, разогнавшего котировки 
золота в 2011 году до исторического пика, драгметалл 
завершает третий год с потерями. С окончанием 
денежно-кредитного стимулирования экономики в США 
и при сохранении низкой инфляции инвесторы не видят 
причин оставаться в золоте и выходят из соответствую-
щих биржевых фондов (ETF). Повышение ставок приво-
дит к укреплению доллара и уменьшает привлекатель-
ность золота как защитного актива.

Фьючерсы на золото подешевели на прошлой неделе 
на нью-йоркской бирже Comex на 1%, до $1065 за трой-
скую унцию.

Фондовый индекс Philadelphia Stock Exchange Gold & 
Silver, в который входят 30 компаний, снизился на 6,1% 
и приблизился к минимуму с 2000 года. К 15 декабря 
объем чистых коротких позиций (ставок на снижение 
цены) по золоту достиг 21 тыс. 881 фьючерса и опцио-
на — максимума за все время сбора данных, с 2006 года, 
объявила Комиссия по срочной фьючерсной торговле 
сырьевыми товарами (CFTC) США.

В ходе торгов в понедельник спотовая цена золота 
увеличилась на 0,6% — до $1072,46 за унцию на торгах 
в Лондоне. Серебро подорожало на 0,9%, платина — на 
1,1%.

Китайские власти намерены повысить 
гибкость кредитно-денежной политики

Китайские власти намерены поддержать экономику 
страны, повысив гибкость кредитно-денежной политики 
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и применив «более мощные» превентивные меры в об-
ласти налогообложения, говорится в заявлении по ито-
гам ежегодной правительственной конференции Central 
Economic Work Conference.

Также в заявлении, опубликованном агентством 
«Синьхуа», отмечается, что страна будет постепенно 
повышать дефицит бюджета. Кроме того, власти пообе-
щали помочь сельским жителям, планирующим приоб-
рести жилье в городе.

Эти стимулирующие меры призваны удержать китай-
скую экономику от чрезмерного замедления темпов рос-
та. По прогнозам экспертов, в 2015 году ВВП КНР 
вырастет на 7%, что станет минимальным показателем 
за четверть века.

«Повышение дефицита является наилучшим 
выходом, — говорит аналитик Societe Generale Яо 
Вэй. — Гибкость в кредитно-денежной политике, как пра-
вило, означает ее дальнейшее смягчение».

За последний год Народный банк Китая (НБК, ЦБ 
страны) снижал ключевые процентные ставки шесть раз. 
На данный момент ставка по кредитам в стране нахо-
дится на уровне 4,35%, по депозитам — на уровне 
1,5%.

Конференция Central Economic Work Conference про-
водится раз в год ЦК Коммунистической партии Китая и 
Государственным советом КНР. На ней китайские лидеры 
определяют основные направления экономической по-
литики на следующий год.

Бензин в СШа подешевел до менее чем $2 
за галлон впервые за 6 лет

Цена бензина в США впервые за шесть лет опусти-
лась ниже $2 за галлон (3,79 л) на фоне обвала на неф-
тяном рынке, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты называют снижение стоимости бензина 
весьма своевременным — перед активизацией автомо-
бильного туризма на Рождество.

По данным организации GasBuddy, в субботу вечером 
средняя цена бензина на АЗС в США опускалась до 
$1,999 за галлон. Месяц назад показатель равнялся 
$2,11, год назад — $2,44.

Американские НПЗ в ноябре увеличили выработку 
моторного топлива на 2,3% — до 9,83 млн баррелей в 
сутки.

Низкие цены на нефть и бензин помогли американцам 
сэкономить около $100 млрд в этом году, или более $350 

на человека, заявил представитель Американской авто-
мобильной ассоциации (ААА) в Вашингтоне Майкл Грин.

При этом спрос на бензин в США является 
максимальным для этого времени года с 2007 года, 
отмечает Минэнерго.

власти Саудовской аравии могут продать 
доли в ряде госкомпаний

Правительство Саудовской Аравии обсуждает воз-
можность продажи долей в некоторых государственных 
компаниях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой 
на информированные источники.

По словам источников, к указанным компаниям отно-
сятся операторы аэропортов, морских портов и 
железных дорог, а также коммунальные предприятия. 
Кроме того, правительство может провести приватиза-
цию больниц.

О данных мерах может быть объявлено уже до конца 
года, когда будет обнародован бюджет Саудовской Ара-
вии на следующий год. Ожидается, что власти пойдут на 
существенное сокращение расходов в попытке ограни-
чить дефицит бюджета, растущий на фоне рекордно 
низких цен на нефть — основного источника доходов 
страны.

мировое производство алюминия  
за 11 месяцев выросло на 17%,  

в КНр — на 32% — IAI
Мировое производство алюминия за 11 месяцев 

2015 г. увеличилось на 16,7% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, до 51,4 млн тонн, го-
ворится в сообщении Международного института алю-
миния (International Aluminium Institute, IAI).

Производство этого металла в январе-ноябре 2015 г. 
повысилось в значительной степени за счет Китая, про-
демонстрировавшего рост на 32,1%, до 28,7 млн тонн, а 
также стран Европы, Азии и Персидского залива. В 
остальных регионах мира было зафиксировано паде-
ние, а лидером по снижению традиционно стала Южная 
Америка — на 15,8%, до 1,2 млн тонн.

Среднесуточный выпуск алюминия в ноябре вырос на 
2,3%% к октябрю текущего года, до 162,1 тыс. тонн.

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