
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
31.05.2016  м. Київ  № 618

Про зупинення внесення змін 
до системи депозитарного 
обліку щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «ЕПКТБ 
«БУДПЛАСТИК»

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у 
зв'язку з виявленням дисбалансу в системі депозитарного 
обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик», з 
метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери, 

Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку (далі - Комісія) 

В И Р І Ш И Л А: 
1. Зупинити з 01.06.2016р. внесення змін до системи 

депозитарного обліку щодо цінних паперів ПрАТ «ЕПКТБ 
«Будпластик» (ідентифікаційний код юридичної особи 
05524883) на строк до усунення порушення, пов’язаного 
з дисбалансом в системі депозитарного обліку цінних па-
перів ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик». 

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та 
депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 05524883), здій-
снювати облікові операції з цінними паперами 
ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 05524883), за виключенням операцій, 
пов’язаних із спадкуванням, правонаступ ництвом та ви-
купом емітентом зазначених цінних паперів. 

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) 
довести до відома депозитарних установ, що здійснюють 
облік прав власності на цінні папери ПрАТ «ЕПКТБ «Буд-
пластик» (ідентифікаційний код юридичної особи 
05524883), дане рішення Комісії.

4. Департаменту контрольно-правової роботи забез-
печити повідомлення ПАТ «Національний депозитарій 
України» (ідентифікаційний код юридичної особи 
30370711), ПрАТ «ЕПКТБ «Будпластик» (ідентифікацій-
ний код юридичної особи 05524883), Асоціації «Україн-
ські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної 
особи 33338204), Української Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 
23152037), Професійної асоціації реєстраторів і депо-
зитаріїв (код за ЄДРПОУ 24382704) про прийняте рі-
шення.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифіка-
ційний код юридичної особи 33338204), Українській Асо-
ціації Інвестиційного Бізнесу (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 23152037), Професійній асоціації 
реєстраторів і депозитаріїв (ідентифікаційний код юри-
дичної особи 24382704) довести до відома членів відпо-
відних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 618 від 31.05.2016 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

РОЗ КРИТ ТЯ ІН ФОР МА ЦІЇ НА ФОН ДО ВО МУ РИН КУ

НО ВИ НИ

№103 (2357) 01.06.2016 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:
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НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
забезпечити опублікування цього рішення в офіційному 
друкованому виданні Комісії.

7. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства забезпечити оприлюднення цього рішення на 

офіційному веб-сайті Комісії.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

члена Комісії Назарчука І.Р.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулято-
ра фондового ринку, що відбулося 31 травня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:
1. Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про схвалення Прогнозу еконо-
мічного і соціального розвитку України на 2017 рік та основних макропоказників економіч-
ного і соціального розвитку України на 2018-2019 роки»

прийнято рішення
без зауважень

2. Про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового 
ринку за видом професійної діяльності – торгівля цінними паперами, виданого Професій-
ній асоціації реєстраторів і депозитаріїв

прийнято рішення

3. Про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового 
ринку за видом професійної діяльності – депозитарна діяльність, виданого Професійній 
асоціації реєстраторів і депозитаріїв

прийнято рішення

4. Про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації профе-
сійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності – депозитарна діяль-
ність, виданого Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв

прийнято рішення

5. Про заміну свідоцтва про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації профе-
сійних учасників фондового ринку за видом професійної діяльності – торгівля цінними 
паперами, виданого Професійній асоціації реєстраторів і депозитаріїв

прийнято рішення

6. Щодо погодження набуття істотної участі ТДВ «СК «СТРАХОВИЙ ПОЛІС» у професій-
ному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «ЕЛ. ДІ. АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

прийнято рішення

7. Про відмову в продовженні строку усунення невідповідності розміру власного капіталу 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «УПІ КАПІТАЛ»

прийнято рішення

8. Про затвердження Змін до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація в МЮУ)

9. Про схвалення проекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професій-
ної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» (для 
оприлюднення)

рішення схвалено
(для оприлюднення)

10. Про визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик суб’єкта первинного фінансово-
го моніторингу – професійного учасника фондового ринку (ринку цінних паперів) бути 
використаним для відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення (МЮУ)

прийнято рішення
(реєстрація в МЮУ)

11. Про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «ЕПКТБ «БУДПЛАСТИК»

прийнято рішення

12. Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 10 листопада 2015 року № 1843 («Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»)

прийнято рішення

13. Щодо затвердження завдання на голосування членам наглядової ради, що представ-
ляють інтереси держави, на засіданні наглядової ради ПАТ «Національний депозитарій 
України»

прийнято рішення

14. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товариства 
«ОКСІ БАНК»

прийнято рішення

15. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного товари-
ства «ПЛАСТ», що пропонуються для приватного розміщення

прийнято рішення

16. Щодо видачі Тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій Публічного акціо-
нерного товариства «Тріумф»

прийнято рішення

17. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного акціо-
нерного товариства «ВТБ Банк»

прийнято рішення
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.05.2016   № 287/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв Ти-
мур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 
2015 року № 483 «Про надання повноважень», відповід-
но до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме підпунк-
ту 1.8 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ АУДИТ» 
(ТОВ АФ «РІАЛ АУДИТ»), код за ЄДРПОУ 38013592, міс-
цезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Марини Раскової, 23, 
кімн. 310, свідоцтво про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою 
України № 4506 від 23 лютого 2012 року, чинне до 23 лю-
того 2017 року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення терміну чинності сертифіката аудитора Ка-

дацької М.В. № 006793, чинне до 28 квітня 2016 року, та 
неподання документів, передбачених пунктом 3 розді-
лу V Порядку, відповідно до підпункту «е» пункту 1 розді-
лу V Порядку, у термін, визначений пунктом 2 розділу 
V Порядку.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.8 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ АУДИТ» (ТОВ АФ «РІАЛ АУДИТ») 
(код за ЄДРПОУ 38013592) з реєстру аудиторських фірм, 
які можуть проводити аудиторські перевірки професій-
них учасників ринку цінних паперів, та анулювати свідо-
цтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів, серії П 000180 від 27 лис-
топада 2013 року, чинне до 23 лютого 2017 року.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

30.05.2016   № 288/100

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв Ти-
мур Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 
2015 року № 483 «Про надання повноважень», відповід-
но до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (із змінами), а саме підпунк-
ту 1.8 пункту 1 розділу VII Порядку, щодо ТОВАРИСТВА 
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА» АНАЛІТИК-ПАРТНЕР, код за ЄДРПОУ 30555084, 
місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Федори Пуши-
ної, 30/32, свідоцтво про внесення до реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, видане Аудиторською палатою 
України № 2135 від 26 січня 2001 року, чинне до 24 ве-
ресня 2020 року,

УСТАНОВИЛА:
закінчення терміну чинності сертифіката аудитора Ар-

шинової Н.М. серії Б № 0146, чинне до 28 квітня 2016 
року, та неподання документів, передбачених пунктом 3 
розділу V Порядку, відповідно до підпункту «е» пункту 1 
розділу V Порядку, у термін, визначений пунктом 2 розді-
лу V Порядку.

Враховуючи викладене та на підставі підпункту 1.8 
пункту 1 розділу VII Порядку,

ПОСТАНОВЛЯЄ:
виключити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА» АНАЛІТИК-
ПАРТНЕР (код за ЄДРПОУ 30555084) з реєстру аудитор-
ських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів, та анулюва-
ти свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки про-
фесійних учасників ринку цінних паперів, серії П 000298 
від 12 березня 2013 року, чинне до 24 вересня 2020 
року.

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, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, на підставі рішення 
Комісії 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), відповідно до докумен-
тів, наданих ПрАТ «Юність-Черкаси» (18002, м. Черкаси, 
бульвар Шевченка, буд. 224, код за ЄДРПОУ: 14187841) 
на скасування реєстрації випуску акцій ПрАТ «Юність-
Черкаси» у зв’язку з його ліквідацією, скасовано реєстра-
цію випуску акцій ПрАТ «Юність-Черкаси». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Юність-Черкаси» від 
13 травня 2010 року № 22/23/1/2010, видане 28 жовтня 
2013 р. Національною комісією з цінних паперів та фон-
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дового ринку, анульовано – розпорядження № 104-КФ-
С–А від 27 травня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управління 
та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення Ко-
місії від 10.11.2015 року № 1843, на підставі п. 11 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№ 822/23354, із змінами та доповненнями, та відповідно до 
Постанови Господарського суду Хмельницької області від 
03.12.2015 року у справі № 924/1765/14, що отримано від 
Ліквідатора ПАТ «Термопластавтомат», зупинено обіг акцій 
ПАТ «Термопластавтомат», код за ЄДРПОУ: 22773151 – 
розпорядження № 109-КФ-З від 31 травня 2016 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управлін-
ня та корпоративних фінансів, що діє на підставі рішення 

Комісії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 2 розділу 
І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, 
наданих ПрАТ «ВЕСНА.» (65031, м. Одеса, вул. Агроно-
мічна, буд. 205, код за ЄДРПОУ: 22457488) на скасуван-
ня реєстрації випуску акцій у зв’язку з перетворенням 
акціонерного товариства в ТОВ «ВЕСНА.», скасовано 
реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ВЕСНА.». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ПрАТ «ВЕСНА.» від 
01.12.2010 № 92/15/1/10, видане 29.10.2013 Одеським 
територіальним управлінням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 105-КФ-С–А від 31 травня 2016 року.

31.05.2016 р.
01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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ШАНОВНИй АКЦІОНЕРЕ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«КОЛОМИйСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО» !
(Код за ЄДРПОУ: 03116996)

Місцезнаходження: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия,  
проспект М. Грушевського, 94.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» повідомляє, що Наглядовою радою 
Товариства прийнято рішення про проведення позачергових загальних 
зборів акціонерів (надалі — «Збори»), які відбудуться 08 липня 2016 року 
за адресою: 78200, Івано-Франківська обл.., м. Коломия, проспект М. 
Грушевського, 94, приміщення клубу автопідприємства. 

Реєстрація акціонерів проводиться 08.07.2016 року з 9:00 до 10:30 го-
дини за місцем проведення Зборів. Початок Зборів об 11:00 годині. 

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Збо-
рах  — 04 липня 2016 року (станом на 24.00 год.).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.1. 
Про визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для го-2. 

лосування.
Про обрання Голови та секретаря Зборів Товариства.3. 
Про затвердження передавального акту.4. 
Про затвердження проекту статуту ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 5. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИ-
ЄМСТВО» в цілому.

Про визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТОВА-6. 
РИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОМИЙСЬКЕ АВТО-
ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Про визначення уповноваженої особи, якій надаються повноважен-7. 
ня на вчинення всіх необхідних дій для проведення державної реєстрації 
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛОМИЙСЬКЕ 
АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО».

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо 
кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів: kolatp.pat.ua.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або 
інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно 
мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіре-
ність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати прове-
дення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо ми тися з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден ного, за 
місцезнаходженням Товариства: 78200, Івано-Франківська обл.., м. Коломия, 
проспект М. Грушевського, 94, каб. голови наглядової ради у робочі дні, робо-
чий час з 10-00 годин до 16-00 годин. В день проведення Зборів — також у 
місці їх проведення за адресою: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коломия, 
проспект М. Грушевського, 94, приміщення клубу автопідприємства. Особа, 
відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Атама-
нов Микола Павлович. Телефон для довідок: (03433) 2-49-67, (03433) 2-46-
52.

Наглядова рада Товариства

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента. 1.1 Повне найменування емітен-

та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3 Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4 Місцезнаходження емітента
58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5 Міжміський код, телефон та
факс 0372549004 1.6 Електронна поштова адреса office@chgas.cv.ua 1.7
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"Чернівцігаз" (Протокол засідання Наглядової ради № 27/05-2016 вiд
27.05.2016 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:
прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради ПАТ "Чернівцігаз"  Девi-
да Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника ак-
цiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LI-
MITED), HE 294764. - Головою Наглядової ради ПАТ "Чернівцігаз". Дана
посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Зго-
ди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi не надавав. Iнформа-
цiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом п'яти рокiв вiдсутня. З
01.05.2016 р. перебував на посадi Члена Наглядової ради. Непогашених
судимостей немає. Посадову особу обрано до наступного переобрання.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління  Горда Віктор Євгено-
вич 30.05.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" ; 2. Код за ЄДРПОУ:
35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Бориса Кротова ,будинок 50  ; 4. Міжміський код,
телефон та факс: 0567881446; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ga-
zovimeregi.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.gazovimere-
gi.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 30.05.2016 р. Відповідно до рішення Виконавчого

органу (Наказ № 31-к від 30.05.2016 р.) звільнено з 30.05.2016р. (за влас-
ним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Головного бухгалтера
ПАТ  "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"  Лейбиченко Ольгу Анатолiївну (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа пе-
ребувала на посадi (років): шість років. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. На посаду замiсть звiльненої особи нікого
не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ
"ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" Савлук Роман Ярославович 30.05.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮПІ-
ТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА ІНШУРАНС 
ГРУП» (далі – Товариство) (ЄДРПОУ 30434963) (місцезнаходжен-
ня Товариства: м. Київ, вул. Золотоустівська, будинок 10-12, примі-
щення 83, в літері А)

повідомляє, що 17.06.2016 року відбудуться позачергові Загальні 
збори акціонерів Товариства за адресою: м. Київ, вул. Глибочиць-
ка, 44, кімната переговорів. Початок Загальних зборів о 10:00.

Порядок денний:
1) Обрання Лічильної комісії.
2) Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
3) Зміна місцезнаходження Товариства.
4) Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його 

в новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. 
Обрання особи, яка уповноважується на підписання нової редакції 
Статуту Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі в Загальних 
зборах відбудеться з 09.00 до 09.55 в день проведення позачергових 
Загальних зборів за місцем їх проведення. Акціонери Товариства для 
участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства мають 
надати документи, що ідентифікують їх особу. Представники акціоне-
рів, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах, повинні 
мати довіреність, оформлену належним чином згідно з законодав-
ством України, а також документ, що посвідчує особу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у 
позачергових Загальних зборах – 13.06.2016 року (станом на 24.00).

З матеріалами, пов’язаними з Порядком денним позачергових За-
гальних зборів, акціонери можуть ознайомитись у робочі дні, з 10.00 
до 17.00 (обідня перерва з 13.00 до 14.00) за наступною адресою: 
м.  Київ, вул. Глибочицька, 44, а в день проведення позачергових За-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа Товари-
ства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з докумен-
тами – Голова Правління Васютін Р.М.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:  
+38 (044) 585-55-08.

Від імені Наглядової ради Голова Правління Р.М. Васютін

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИ-
ВАМИ «КАПІТАЛ ГРУП», що діє від свого імені, в інтересах 
та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недивер-
сифікованого виду закритого типу «Нові будівельні технології» 

Код за ЄДРПОУ 32307531 
Місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвой-

ки, 18/14
Телефон/факс: (044) 594-28-07, 594-13-19
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому рин-

ку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ність з управління активами): Серія АГ №580142, видана 16.01.2012 
року. Строк дії ліцензії з 16.01.2012 р. - необмежений.

Електрона поштова адреса: info@amcg.com.ua
Повідомлення про намір придбання значного пакета акцій 

товариства
Відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні това-

риства», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах та за 
рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікова-
ного виду закритого типу «Нові будівельні технології» (далі – ТОВ «КУА 
«Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології»)), повідомляє 
про свій намір придбати значний пакет акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕР-
НОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (Україна, 03035, 
м. Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд.45, код за ЄДРПОУ 
24720911, далі – ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»), який за наслідками 
такого придбання становитиме 10 і більше відсотків простих іменних ак-
цій товариства.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології») 
належить 10196838 (десять мільйонів сто дев’яносто шість тисяч вісім-
сот тридцять вісім) штук простих іменних акцій ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ 
СТОЛИЦІ». 

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Нові будівельні технології») 
має намір придбати 1137243 (один мільйон сто тридцять сім тисяч двіс-
ті сорок три) штуки простих іменних акцій ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИ-
ЦІ».

Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп» Дуболазов М.О., 27.05.2016 р. 
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-

містю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

«Національний депозитарій України»
2. Код за ЄДРПОУ: 30370711
3. Місцезнаходження: 04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, буд. 17/8
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 591-04-34, (044) 482-52-01
5. Електронна поштова адреса: o_lavrenko@csd.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: http://csd.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, 

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

ІІ. Текст Повідомлення 
27.05.2016 від Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку, що здійснює управління часткою акціонера - держави у статутно-
му капіталі ПАТ «НДУ», отримано повідомлення вих. № 12/01/11874 від 
27.05.2016 про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера 
- держави Тарасенка Олексія Олександровича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) на члена Наглядової ради - представника ак-
ціонера - держави Курочкіну Ірину Юріївну (згоди на розкриття паспорт-
них даних не надано). Тарасенко О.О. акцiями ПАТ «НДУ» не володiє 
(розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Тарасенко О.О. перебував на 
посаді Члена Наглядової ради ПАТ «НДУ» з 26.04.2016 до 27.05.2016. 

Повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб ПАТ «НДУ». Повідомлення направлено на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ».

27.05.2016 від Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, що здійснює управління часткою акціонера - держави у статут-

ному капіталі ПАТ «НДУ», отримано повідомлення вих. № 12/01/11874 
від 27.05.2016 про заміну члена Наглядової ради - представника акці-
онера - держави Тарасенка Олексія Олександровича (згоди на роз-
криття паспортних даних не надано) на члена Наглядової ради - пред-
ставника акціонера - держави Курочкіну Ірину Юріївну (згоди на 
розкриття паспортних даних не надано). Курочкіна І.Ю. акцiями 
ПАТ  «НДУ» не володiє (розмір пакету акцій становить 0 відсотків). Не-
погашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Члена 
Наглядової ради ПАТ «НДУ» призначено на строк до наступних річних 
загальних зборів акціонерів ПАТ «НДУ», які мають бути проведені не 
пізніше 30.04.2017.

Повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку не містить обгрунтування змін у персональному складі посадових 
осіб ПАТ «НДУ». Повідомлення направлено на підставі Закону України 
«Про акціонерні товариства» та Статуту ПАТ «НДУ». Протягом останнiх 
п'яти рокiв Курочкіна І.Ю. також займала наступні посади: начальник 
відділу регулювання діяльності торговців цінними паперами департа-
менту методології регулювання ринку цінних паперів Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку (09.11.2009 - 25.01.2012); начальник 
відділу управління ризиками та пруденційного нагляду за депозитарною 
та розрахунково-кліринговою діяльністю департаменту регулювання де-
позитарної та розрахунково-клірингової діяльності Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку (26.01.2012 - 05.02.2012); директор 
департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової 
діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(06.02.2012 - 02.02.2014); директор департаменту регулювання депози-
тарної та клірингової діяльності Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (03.02.2014 до цього часу).

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  Журов Г.М.
30.05.2016

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НАЦІОНАЛЬНИй ДЕПОЗИТАРІй УКРАїНИ»

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації емітента

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

«ДАТАГРУП»
2. Код за ЄДРПОУ: 31720260
3. Місцезнаходження: 03057, Київ, Смоленська, 31-33
4. Міжміський код, телефон та факс: +38 044 585 60 00 +38 044 585 60 00
5. Електронна поштова адреса: Vadim.Shelest@datagroup.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.datagroup.ua
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітен-

та
II. Текст повідомлення

На пiдставi рiшення єдиного акцiонера ПрАТ «ДАТАГРУП» (протокол 
№104 вiд 30.05.2016р.) призначено генеральним директором Товариства 

Кардакова Олександра Юрiйовича (паспорт СМ № 667666, виданий 
Вишгородським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi вiд 19.11.2004 р.), 
частка, якою володiє в статутному капiталi Товариства складає 0 акцiй, 
що складає 0% у статутному капiталi. Пiдстава - п. 8 ч. 2 ст.52 та ч.3 ст. 52 
Закону України «Про акцiонернi товариства» та заява Карадакова А.Ю., 
обгрунтування - рiшення № 104 єдиного акцiонера ПрАТ «ДАТАГРУП» вiд 
30.05.2016 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Кардакова О.Ю. призначено з 01.06.2016 до 15.07.2016 року. За 
останнi п'ять рокiв Кардаков О.Ю. займав посаду голови наглядової ради 
та президента у товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «ОКТАВА 
КАПIТАЛ».

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

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

Генеральний директор Кардаков Олександр Юрiйович, 30.05.2016 р. 

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

емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ 34801918
3. Місцезнаходження 65098, м. Одеса, вул.. Новікова, буд.13
4. Міжміський код, телефон та факс Тел.(048)705-21-62, факс 

(048)705-19-15
5. Електронна поштова адреса ugkenergy@te.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації ugk-energy.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 Змі-
на складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення 
Рішенням Наглядової ради ПАТ «ПГК» 30.05.2016р. (Протокол засідан-

ня Наглядової ради ПАТ «ПГК» від 30.05.2016р.)Зоммер Анатолій Емману-
їлович (фізичною особою згоди на розкриття паспортних даних не надано) 
обраний на посаду Голова Наглядової ради.

Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.Володіє пакетом 
акцій емітента в розмірі 0%.Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає.Строк, на який обрано особу: згідно Статуту.Інші 
посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років:2011-2016 
роки - ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА»,Віце-Президент з 
розвитку енергетики.Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 1 проста акція.

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

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

2.
Генеральний директор   Колесников К.Г.  30.05.2016 р.
М. П.  (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)  (дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДАТАГРУП»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЖИТОМИРСЬКИЙ МАСЛОЗА-
ВОД» 

2. Код за ЄДРПОУ 00182863
3. Місцезнаходження 10002, м. Житомир, вул. I. Гонти, буд. 4
4. Міжміський код, телефон та 
факс 

0412 422902; 0412 422902

5. Електронна поштова адреса sekretar@rud.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.ztm.ho.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових 
осiб емiтента

ІІ. Текст повідомлення
Повноваження Рудя Петра Володимировича, обраного на посаду Голо-

ви Правління Товариства 31 травня 2011 року, вважаються припиненими в 
зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 року (Протокол засі-
дання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) про обрання нового 
складу Правління Товариства. Рудь Петро Володимирович володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 59.97322 %. Непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi Голови Правлін-
ня Товариства перебував з 31 травня 2011 року. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Повноваження Вівсика Сергія Ананійовича, обраного на посаду Першо-
го заступника Голови Правління Товариства 31 травня 2011 року, вважа-
ються припиненими в зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 
року (Протокол засідання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) 
про обрання нового складу Правління Товариства. Вівсик Сергій Ананійо-
вич володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.28351 %. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi 
Першого заступника Голови Правління Товариства перебував з 31 травня 
2011 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних.

Повноваження Блажкевич Ольги Михайлівни, обраної на посаду За-
ступника Голови Правління Товариства 26 лютого 2015 року, вважаються 
припиненими в зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 року 
(Протокол засідання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) про 
обрання нового складу Правління Товариства. Блажкевич Ольга Михайлів-
на не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi Заступника Голо-
ви Правління Товариства перебувала з 26 лютого 2015 року. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Повноваження Ісакової Світлани Юріївни, обраної на посаду члена 
Правління Товариства 31 травня 2011 року, вважаються припиненими в 
зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 року (Протокол засі-
дання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) про обрання нового 
складу Правління Товариства. Ісакова Світлана Юріївна володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00671 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. На посадi члена Правління Това-
риства перебувала з 31 травня 2011 року. Посадова особа не надала згоди 
на розкриття своїх паспортних даних.

Повноваження Пер’яна Віктора Івановича, обраного на посаду члена 
Правління Товариства 31 травня 2011 року, вважаються припиненими в 
зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 року (Протокол засі-
дання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) про обрання нового 
складу Правління Товариства. Пер’ян Віктор Іванович не володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. На посадi члена Правління Товариства перебував з 
31 травня 2011 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних.

Повноваження Трокоза Володимира Миколайовича, обраного на поса-
ду члена Правління Товариства 31 травня 2011 року, вважаються припине-
ними в зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 року (Протокол 
засідання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) про обрання но-
вого складу Правління Товариства. Трокоз Володимир Миколайович не во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. На посадi члена Правління Товари-
ства перебував з 31 травня 2011 року. Посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних.

Повноваження Кривошея Михайла Івановича, обраного на посаду чле-
на Правління Товариства 31 травня 2011 року, вважаються припиненими в 
зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 року (Протокол засі-
дання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) про обрання нового 
складу Правління Товариства. Кривошей Михайло Іванович володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.01705 %. Непогашеної суди-

мості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi члена Правління 
Товариства перебував з 31 травня 2011 року. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Повноваження Жигадло Лариси Миколаївни, обраної на посаду члена 
Правління Товариства 31 травня 2011 року, вважаються припиненими в 
зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 року (Протокол засі-
дання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) про обрання нового 
складу Правління Товариства. Жигадло Лариса Миколаївна володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00362 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi члена Правління 
Товариства перебувала з 31 травня 2011 року. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Повноваження Суховецького Олександра Леонідовича, обраного на по-
саду члена Правління Товариства 31 травня 2011 року, вважаються при-
пиненими в зв’язку з рішенням Наглядової ради 31 травня 2016 року (Про-
токол засідання Наглядової ради № 66 від 31 травня 2016 року) про 
обрання нового складу Правління Товариства. Суховецький Олександр Ле-
онідович не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. На посадi члена Прав-
ління Товариства перебував з 31 травня 2011 року. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Рудь Петро Володимирович обраний 31 травня 2016 року Головою 
Правління Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 травня 2016 
року (Протокол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 59.97322 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: інших посад не обіймав. По-
садова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Вівсик Сергій Ананійович обраний 31 травня 2016 року Першим заступни-
ком Голови Правління Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 трав-
ня 2016 року (Протокол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. 
Володіє часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.28351 %. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших 
посад, які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: генеральний дирек-
тор. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Блажкевич Ольга Михайлівна обрана 31 травня 2016 року Заступником 
Голови Правління Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 травня 
2016 року (Протокол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. Не 
володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: начальник юридичного відділу. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Ісакова Світлана Юріївна обрана 31 травня 2016 року членом Правлін-
ня Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 травня 2016 року (Про-
токол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. Володіє часткою в 
статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00671 %. Непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала 
ця особа протягом останніх 5 років: директор фінансовий. Посадова особа 
не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Пер’ян Віктор Іванович обраний 31 травня 2016 року членом Правління 
Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 травня 2016 року (Прото-
кол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. Не володіє часткою 
в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за корисливі та по-
садові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця особа протя-
гом останніх 5 років: директор з виробництва. Посадова особа не надала 
згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Трокоз Володимир Миколайович обраний 31 травня 2016 року членом 
Правління Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 травня 2016 
року (Протокол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. Не воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: директор комерційний. Посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Кривошей Михайло Іванович обраний 31 травня 2016 року членом 
Правління Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 травня 2016 
року (Протокол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. Володіє 
часткою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.01705 %. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обіймала ця особа протягом останніх 5 років: директор з матеріально-
технічного постачання. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних.

Жигадло Лариса Миколаївна обрана 31 травня 2016 року членом Прав-
ління Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 травня 2016 року 
(Протокол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. Володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента в розмірі 0.00362 %. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які 
обій мала ця особа протягом останніх 5 років: директор з якості. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЖИТОМИРСЬКИй МАСЛОЗАВОД»
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Суховецький Олександр Леонідович обраний 31 травня 2016 року чле-
ном Правління Товариства за рішенням Наглядової ради від 31 травня 2016 
року (Протокол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 5 років. Не воло-
діє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної судимості за ко-
рисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, які обіймала ця 
особа протягом останніх 5 років: головний технолог. Посадова особа не на-
дала згоди на розкриття своїх паспортних даних.

Таргонський Іван Миколайович обраний 31 травня 2016 року корпо-
ративним секретарем Товариства за рішенням Наглядової ради від 
31 травня 2016 року (Протокол № 66 від 31 травня 2016 року) строком на 

5 років. Не володіє часткою в статутному капіталі Емітента. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перелік інших посад, 
які обіймала ця особа протягом останніх 5 років: провідний юрискон-
сульт. Посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних.

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

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

2. Голова Правління Рудь Петро Володимирович. 31 травня 2016 р.

Повідомлення  
про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
Приватне акцiонерне товариство «Видаництво «Подiлля» корпо-

ративне пiдприємство ДАК «Укрвидавполiграфiя» (код за ЄДРПОУ 
05905740). Місцезнаходження-29015, м. Хмельницький, проспект Миру, 59. 
Телефон (факс) — (0382) 63-13-32. Електронна поштова адреса-  
podilly@emitent.net.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет — http://05905740.
smida.gov.ua/. Вид особливої інформації — відомості про зміну складу по-
садових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Згiдно з Рiшенням Єдинного Акцiонера від 30.06.2016 р. протокол № 55, 

в зв’язку із звільненням за згодою сторін, вiдбулися наступні змiни у складi 
посадових осiб емiтента.

2.1. Виведено зі складу дирекції члена дирекції Орехова Костянтина Во-
лодимировича. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття пас-

портних даних. Перебував на посадi протягом останнiх п'яти рокiв. Посадо-
ва особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Акцiями товариства не володiє.

2.2. Введено в склад дирекції головного бухгалтера Собко ларису Кос-
тянтинівну. Посадова особа емiтента ненадала згоди на розкриття пас-
портних даних. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями товариства не володiє. При-
значена на посаду термiном на п'ять рокiв. Iншi посади, якi займала особа 
протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПРАТ «Видавництво 
«Подiлля».

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

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

Генеральний директор  В.О.Дублянський, 30.05.2016 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИДАВНИЦТВО «ПОДIЛЛЯ» 
КОРПОРАТИВНЕ ПIДПРИЄМСТВО ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»

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 "Квазар"

2. Код за ЄДРПОУ 14314038
3. Місцезнаходження 04136, Київ, Вулиця Пiвнiчно - Сирецька, 3
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 205 34 50 044 205 34 05

5. Електронна поштова 
адреса

Pivchuk_T@kvazar.com

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://www.kvazar.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=180
&Itemid=250

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року звiльнено Мартино-

ва Геннадiя Миколайовича з посади Голови правлiння, паспорт серiя СН 
№384593 виданий Мiнським вiддiлом №2 Бiлоцеркiвського МУ ГУ УМВС 
України у Київськi областi 20.11.1996р., який володiє 0 % часткою в статут-
ному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб 
здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк, протягом якого така 
особа перебувала на посадi становить 6 рокiв.

Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року звiльнено Трунден-
ко Володимира Петровича, з посади члена правлiння, паспорт серiя СН 
№928620 виданий Залiзничним РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 
15.10.1998р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Поло-
ження про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi 
становить 3 роки.

Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року звiльнено Голотюка 
Валентина Миколайовича, з посади члена правлiння, паспорт серiя ТТ 
№057845 виданий Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 
02.07.2011р., який володiє 0,02 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Поло-
ження про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Строк, протягом яко-
го така особа перебувала на посадi становить 6 рокiв.

Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року року переобрано 
Смолича Олександра Сергiйовича, Головою правлiння — членом правлiння, 
паспорт серiя СО №741995 виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в мiстi 
Києвi 24.10.2001р., який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. 

Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Поло-
ження про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посаду члена правлiння ПАТ «Квазар».

Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року продовжено повно-
важення/переобрано Банiта Вiктора Андрiйовича, членом Правлiння, пас-
порт серiя СН №654871 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi 
Києвi 18.12.1997р., який володiє 0,003 % часткою в статутному капiталi 
емiтента. Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на 
пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за 
корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протя-
гом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Директора Департаменту з вироб-
ництва пластин, член правлiння ПАТ «Квазар»

Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року обрано Суботiна 
Юрiя Миколайовича, членом правлiння, паспорт серiя СО №244442 вида-
ний Подiльським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 28.11.1999р., який володiє 
0 % часткою в статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi 
посадових осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня 
непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання 
становить три роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посаду Директо-
ра Департаменту енергетичного виробництва ПАТ «Квазар».

Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року обрано Янiцького 
Василя Костянтиновича, членом правлiння, паспорт серiя — не має згоди 
на розкриття паспортних даних, виданий — не має згоди на розкриття пас-
портних даних, який володiє 0 % часткою в статутному капiталi емiтента. 
Змiни у персональному складi посадових осiб здiйсненi на пiдставi Поло-
ження про Правлiння. Вiдсутня непогашена судимiсть за корисливi та 
посадовi злочини. Строк обрання становить три роки. Протягом останнiх 
п’яти рокiв обiймав посаду Головного бухгалтера ПАТ «Квазар».

Рiшенням Наглядової ради вiд 27 травня 2016 року обрано Пiвчук Тетя-
ну Вiталiївну, Першим заступником Голови правлiння — членом правлiння, 
паспорт серiя — не має згоди на розкриття паспортних даних, виданий — 
не має згоди на розкриття паспортних даних, який володiє 0 % часткою в 
статутному капiталi емiтента. Змiни у персональному складi посадових 
осiб здiйсненi на пiдставi Положення про Правлiння. Вiдсутня непогашена 
судимiсть за корисливi та посадовi злочини. Строк обрання становить три 
роки. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посаду Директора Департа-
менту iз захисту корпоративних прав, Директора Департаменту з юридич-
них питань ПАТ «Квазар».

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 Мартинов Геннадiй Миколайович
Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 27.05.2016
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КВАЗАР”
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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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIї «ЛЬВIВГАЗ»

2. Код за ЄДРПОУ 03349039
3. Місцезнаходження 79039 м.Львiв Золота,42
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(032) 259-11-01 (032) 259-11-01

5. Електронна поштова 
адреса

volodymyr.sterniuk@lvgas.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

https://lv.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного това-

риства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 27 травня 2016 
року (протокол № 27/05-2016) вiдбулися змiни у складi посадових осiб 
емiтента, а саме, прийнято рiшення:

обрати члена Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз» Девiда Ентонi Ховарда 
Брауна ( David Antony Howard Brown ) – представника акцiонера Песнеро 
Iнвестментс Лiмiтед ( PESNERO INVESTMENTS LIMITED ), НЕ 294764 – 
Головою Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз». Часткою в статутному капiталi 
Товариства не володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не на-
дав. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Iнформацiя про строк, на який призначено (обрано) особу та iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня.

обрати члена Наглядової ради ПАТ «Львiвгаз» Мiлькевича Вiталiя 
Павловича – представника акцiонера Сольвоторе Ентерпрайзес Лiмiтед 
(SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927 - Секретарем Нагля-
дової ради ПАТ «Львiвгаз». Часткою в статутному капiталi Товариства не 
володiє. Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iнформацiя про 
строк, на який призначено (обрано) особу та iншi посади, якi обiймала ця 
особа протягом останнiх п’яти рокiв вiдсутня.

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 Войсович Юрiй Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.05.30
(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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«СК-АГРО» 

2. Код за ЄДРПОУ 33976979
3. Місцезнаходження 42506, Сумська область, Липоводо-

линський район, с. Калiнiнське, 
вул. Першотравнева,1

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(054) 525-14-70 (054) 525-14-70

5. Електронна поштова адреса e.vorona@agrotrade.ua 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://www.agrotrade.ua/

7. Вид особливої інформації Факти лістингу/делістингу цінних 
паперів на фондовій біржі

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Директора ПАТ «ФБ «Перспектива» № 16/05/31-03 вiд 

31.05.2016 року виключенi з Бiржового реєстру котирувального списку 
другого рiвня лiстингу облiгацiї пiдприємства вiдсотковi бездокументарнi 
iменнi (ISIN UA4000152698), серiї В, випущених ТОВ «СК-АГРО», у 
кiлькостi 120000 шт., загальною номiнальною вартiстю 120000000 грн. 

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

Випуск облiгацiй серiї В зареєстрований Нацiональною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку 22 сiчня 2013 року (номер Свiдоцтва 
про реєстрацiю №7/2/2013). 

Тип облiгацiй, щодо яких вчинена дiя - облiгацiя пiдприємства вiдсоткова 
iменна, бездокументарна форма iснування.

Iншi цiннi папери, випущенi ТОВ «СК-Агро», якi продовжують бути у 
лiстингу вiдсутнi.

З 31.05.2016 року облiгацiї пiдприємства вiдсотковi бездокументарнi 
iменнi (ISIN UA4000152698), серiї В, випущенi ТОВ «СК-АГРО», у кiлькостi 
120000 шт., загальною номiнальною вартiстю 120000000 грн. не котирува-
тимуться на фондовiй бiржi ПАТ «ФБ «Перспектива» у зв'язку з невико-
нанням умов Положення про функцiонування фондових бiрж та Правил 
Публiчного акцiонерного товариства «Фондова бiржа «Перспектива»

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 Нiколенко Олександр Петрович 
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 31.05.2016
(дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД» 
2. Код за ЄДРПОУ: 34186061
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, будинок 105
4. Міжміський код, телефон та факс: телефон: +38 (044) 390-88-11; 

факс: +38 (044) 390-88-11
5. Електронна поштова адреса: 0800300880@forward-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.forward-bank.com/about/
disclosure/

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу ІІІ або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: зміна скла-
ду посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Відповідно до рішення Спостережної ради Публічного акціонерного то-

вариства «Банк Форвард» (надалі - Банк) (протокол №10 від 25.05.2016) 
30.05.2016 припинено (відкликано) повноваження Заступника Голови 
Правління Банку Парамонова Олександра Валерійовича на підставі під-
пункту 8 пункту 10.5.6 та пункту 10.6.4 Статуту Банку.

Зміст рішення Спостережної ради Банку (протокол №10 від 
25.05.2016):

30.05.2016 припинити (відкликати) повноваження Заступника Голови 
Правління Банку Парамонова Олександра Валерійовича.

Інформація про посадову особу – Парамонов Олександр Валерійович, 
посвідка на тимчасове проживання на території України РТ UKR TP009894, 
видана 8001, 19.12.2013, Заступник Голови Правління Банку, часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. 

Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб емітен-
та:

повноваження Заступника Голови Правління Банку Парамонова Олек-
сандра Валерійовича припинено відповідно до рішення Спостережної ради 
Банку.

Інформація про наявність у посадової особи емітента непогашеної су-
димості за корисливі та посадові злочини – не має.

Інформація щодо строку, протягом якого Парамонов Олександр Валері-
йович перебував на посаді – з 08.10.2013 по 30.05.2016.

На посаду Заступника Голови Правління Банку замість Парамонова Олек-
сандра Валерійовича, повноваження якого припинено, нікого не обрано.

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

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

Голова Правління
ПАТ «БАНК ФОРВАРД»  _____________________  А.В. Кисельов
 м. п 26 травня 2016 року
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

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

по газопостачанню та 
газифiкацiї "Iвано-Франкiвськгаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03361046
3. Місцезнаходження 76010 Iвано-Франкiвськ 

вул. Ленкавського, 20
4. Міжміський код, телефон та 
факс

0342501622 0342501602

5. Електронна поштова адреса pat@ifgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково використо-
вується емітентом для розкриття 
інформації

http://stockmarket.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» (ПРОТОКОЛ № 27/05-2016 від 27.05.2016)

Обрано Головою Наглядової ради товариства Девіда Ентоні Ховарда 
Брауна

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ 
«IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ» (ПРОТОКОЛ № 27/05-2016 від 27.05.2016)

Обрано Секретарем Наглядової ради товариства Мількевича Віталія 
Павловича

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 Шульга Віталій Анатолійович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.05.27
(дата)

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї “IВАНО-ФРАНКIВСЬКГАЗ”

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

нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товари-

ство по газопостачанню та 
газифікації ПАТ "Вінницягаз"

2. Код за ЄДРПОУ 03338649
3. Місцезнаходження 21012 м.Вінниця пров.Костя 

Широцького ,24
4. Міжміський код, телефон та факс 0432278092 0432278092
5. Електронна поштова адреса office@vngas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

vn.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Протоколом № 27/05-2016 засідання Наглядової ради ПАТ «Вінниця-

газ» від 27.05.2016 р. член Наглядової ради Девід Ентоні Ховард Браун 

(David Antony Howard Brown) обраний Головою Наглядової ради ПАТ «Він-
ницягаз».Посадова особа ,член Наглядової ради Девід Ентоні Ховард 
Браун(David Antony Hovard Brown) — представник акціонера ПЕСНЕРО 
ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED),  
HE 294764 не надала згоди на розкриття паспортних даних . Орган, що 
прийняв рішення про обрання членом Наглядової ради -річні Загальні 
збори акціонерів від 02.04.2016 р. обрана на посаду з 01.05.2016 р.; не 
володіє простими іменними акціями Товариства; посади, які особа обі-
ймала протягом останніх п'яти років: інформація відсутня, не є афілійо-
ваною особою Товариства; непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не має.Строк, на який обрано особу: до наступних річних 
Загальних зборів Товариства.

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

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

2. Найменування посади Кривак Олександр Андрійович
Голова правління 
ПАТ "Вінницягаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.05.27
(дата)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї ПАТ “ВІННИЦЯГАЗ”

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 
ПАТ КБ «Центр» 
2. Код за ЄДРПОУ 
37119553
3. Місцезнаходження 
03039 м. Київ проспект Науки 54-Б
4. Міжміський код, телефон та факс 
(044) 393-74-00 (044) 393-74-06
5. Електронна поштова адреса 
avegera@bankcenter.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації 
www.bankcenter.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 

Згідно протоколу засідання Наглядової ради ПАТ КБ «ЦЕНТР» №47 

від 27.05.2016 р. прийнято рішення призначити Климовича Іллю Леоні-
довича (особа не надала згоду на розкриття паспортних даних), на по-
саду заступника Голови Правління, члена Правління. Посадова особа 
не володiє часткою в статутному капіталі емiтента. Акціями емітента не 
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має. Строк, на який призначено особу: з 27 травня 2016 р. Інші посади, 
які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Регіональний дирек-
тор у південному регіоні відділу продажу мережі відділень управління 
роздрібного продажу та дистрибуції ПАТ «УніКредит Банк», Начальник 
відділу розробки там просування продуктів корпаративного бізнесу Де-
партаменту корпоративного бізнесу ПАТ «Банк «ВОСТОК»

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

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

2.
т.в.о. Голови Правління Глотов О.І.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 
М. П. 30.05.2016

(дата) 

ПАТ КБ «ЦЕНТР» 
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НКЦПФР завершила роботу над Порядком 
ведення реєстру аудиторських фірм

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) на засіданні, яке відбулось 31 травня 

2016 року, затвердила Зміни до Порядку ведення реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів» 
(далі – Реєстр).

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості про емітента. 1.1 Повне найменування емітен-

та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" 1.2
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 1.3 Іден-
тифікаційний код за ЄДРПОУ 03336166 1.4 Місцезнаходження емітента
58009, м.Чернівці, вул. Винниченка, 9а 1.5 Міжміський код, телефон та
факс 0372549004 1.6 Електронна поштова адреса office@chgas.cv.ua 1.7
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої інфор-
мації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"Чернівцігаз" (Протокол засідання Наглядової ради № 27/05-2016 вiд
27.05.2016 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, а саме:
прийнято рiшення обрати члена Наглядової ради ПАТ "Чернівцігаз"  Девi-
да Ентонi Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представника ак-
цiонера ПЕСНЕРО IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД (PESNERO INVESTMENTS LI-
MITED), HE 294764. - Головою Наглядової ради ПАТ "Чернівцігаз". Дана
посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi Товариства. Зго-
ди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi не надавав. Iнформа-
цiя щодо iнших посад, якi обiймала особа протягом п'яти рокiв вiдсутня. З
01.05.2016 р. перебував на посадi Члена Наглядової ради. Непогашених
судимостей немає. Посадову особу обрано до наступного переобрання.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством. Голова правління  Горда Віктор Євгено-
вич 30.05.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" ; 2. Код за ЄДРПОУ:
35448991; 3. Місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто
Дніпропетровськ, вулиця Бориса Кротова ,будинок 50  ; 4. Міжміський код,
телефон та факс: 0567881446; 5. Електронна поштова адреса: inbox@ga-
zovimeregi.com;  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково ви-
користовується емітентом для розкриття інформації: www.gazovimere-
gi.com; 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу поса-
дових осіб емітента

ІІ. Текст повідомлення
Дата вчинення дiї: 30.05.2016 р. Відповідно до рішення Виконавчого

органу (Наказ № 31-к від 30.05.2016 р.) звільнено з 30.05.2016р. (за влас-
ним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Головного бухгалтера
ПАТ  "ГАЗОВІ МЕРЕЖІ"  Лейбиченко Ольгу Анатолiївну (згоди на розкрит-
тя паспортних даних не надано). Не володiє акцiями емітента. Особа пе-
ребувала на посадi (років): шість років. Немає непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини. На посаду замiсть звiльненої особи нікого
не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством. 2. Найменування посади - Голова Правління ПАТ
"ГАЗОВІ МЕРЕЖІ" Савлук Роман Ярославович 30.05.2016 р.

Повідомлення про позачергові Загальні збори
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИ-

ТИй НЕДИВЕРСИФІКОВАНИй КОРПОРАТИВНИй ІН-
ВЕСТИЦІйНИй ФОНД «СИМФОНІЯ №2», що знаходиться 
за адресою: 01001, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, повідомляє, що поза-
чергові загальні збори учасників відбудуться 30 червня 2016 року о 10-00 
за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх.

Реєстрація учасників для участі у загальних зборах відбудеться 30 черв-
ня 2016 року з 09:30 до 10:00 год. за місцем проведення зборів. Для участі 
у зборах учасників необіхдно при собі мати документ, що посвідчує особу 
(паспорт), а представникам учасників, крім того, – довіреність на право 
участі у зборах, оформлену згідно вимог чинного законодавства.

Перелік учасників, які мають право на участь у загальних зборах, скла-
дений станом на кінець операційного дня 23 червня 2016 року у порядку, 
встановленому законодавством про депозитарну систему.

Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії. Прийняття рішень з питань порядку 

проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря загальних зборів.
2. Про припинення діяльності Фонду шляхом ліквідації Фонду у зв’язку 

із закінченням строку діяльності Фонду, встановленого його регламентом.
3. Про зупинення розміщення та обігу акцій Фонду, крім операцій, 

пов’язаних із викупом акцій Фонду, та правочинів щодо спадкування акцій 
Фонду.

4. Про затвердження балансу Фонду та довідки про вартість чистих 
активів Фонду станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття 
рішення про ліквідацію Фонду.

5. Про створення та затвердження складу Ліквідаційної комісії. 
6. Про затвердження положення про Ліквідаційну комісію.
7. Прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної 

комісії.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 

до дати їх проведення, учасники можуть ознайомитись з документами з 
питань порядку денного, у робочі дні з 11-00 до 13-00 за місцезнаходжен-
ням: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 5 поверх, а в день проведення за-
гальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за 
порядок ознайомлення учасників з документами, є Голова Наглядової 
ради – Ройко Ігор Михайлович. Телефон для довідок: (044) 220 12 80.

З повагою, Наглядова Рада ПАТ «ЗНКІФ «Симфонія №2»

ТРОФИМЕНКО ВОЛОДИМИР ВСЕВОЛОДОВИЧ
Повідомлення 

про намір придбання значного пакета акцій 
Відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні товари-

ства», повідомляю про свій намір придбати значний пакет акцій ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (Украї-
на, 03035, м.Київ, вул.Митрополита Василя Липківського, буд.45, код за 

ЄДРПОУ 30965299, далі – Товариство, ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»), 
який за наслідками такого придбання становитиме 10 і більше відсотків 
простих іменних акцій Товариства.

На даний час мені належить 0 (нуль) штук простих іменних акцій 
ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ». Я маю намір придбати 69034857 (шістде-
сят дев’ять мільйонів тридцять чотири тисячі вісімсот п’ятдесят сім) штук 
простих іменних акцій Товариства. 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«КАПІТАЛ ГРУП», що діє від свого імені, в інтересах та за 
рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверси-
фікованого виду закритого типу «Тріумф» 

Код за ЄДРПОУ 32307531 
Місцезнаходження: Україна, 04080, м.Київ, вул. Вікентія Хвой-

ки, 18/14
Телефон/факс: (044) 594-28-07, 594-13-19
Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому 

ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (ді-
яльність з управління активами): Серія АГ №580142, видана 16.01.2012 
року. Строк дії ліцензії з 16.01.2012 р. - необмежений.

Електрона поштова адреса: info@amcg.com.ua
Повідомлення про намір придбання  

значного пакета акцій товариства
Відповідно до вимог статті 64 Закону України «Про акціонерні това-

риства», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Капітал Груп», що діє від свого імені, в інтересах 
та за рахунок Пайового венчурного інвестиційного фонду недиверси-
фікованого виду закритого типу «Тріумф» (далі – ТОВ «КУА «Капітал 
Груп» (ПВІФ НВЗТ «Тріумф»)), повідомляє про свій намір придбати 
значний пакет акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ» (Україна, 03035, м.Київ, вул.Митрополита 
Василя Липківського, буд.45, код за ЄДРПОУ 24720911, далі – ПАТ 
«НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ»), який за наслідками такого придбання 
становитиме 10 і більше відсотків простих іменних акцій товариства.

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Тріумф») належить 
0 (нуль) штук простих іменних акцій ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИ-
ЦІ». 

ТОВ «КУА «Капітал Груп» (ПВІФ НВЗТ «Тріумф») має намір при-
дбати 11334081 (одинадцять мільйонів триста тридцять чотири тисячі 
вісімдесят одну) штуку простих іменних акцій ПАТ «НЕРУХОМІСТЬ 
СТОЛИЦІ».

Директор ТОВ «КУА «Капітал Груп» Дуболазов М.О., 27.05.2016 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: 
(044) 5864394
(044) 4983816
(044) 4983815

НОВИНИ
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Загалом Комісія підвищила вимоги до аудиторських 
фірм, які бажають бути включеними до Реєстру. Крім 
свідоцтва Аудиторської палати України та мінімальної 
кількості працюючих за основним місцем роботи аудиторів, 
аудиторська фірма повинна надавати Комісії свідоцтво 
про відповідність системи контролю якості, видане Ауди-
торською палатою України, мати власний веб-сайт та 
здійснювати аудиторську діяльність не менше 3 років.

Врегульовано існуючу проблему недостатньої 
регламентації питань, що виникають при розгляді 
документів на внесення до Реєстру, внесення відповідних 
змін до Реєстру та виключення з нього.

У процесі провадження своєї діяльності аудиторська 
фірма зобов’язана повідомляти НКЦПФР про всі зміни 
даних, зазначених у документах, що додавалися до зая-
ви на внесення до Реєстру, та подавати щорічно 
інформацію про результати своєї роботи.

Аудиторська фірма при виконанні завдання з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, 
що становить суспільний інтерес, у разі підозри, що мог-
ли мати місце або мали місце порушення, зокрема, шах-
райство щодо фінансової звітності такого підприємства 
та бездіяльності щодо такого питання, зобов’язана 
поінформувати листом про це НКЦПФР.

Також відтепер аудиторська фірма може бути виклю-
чена з Реєстру через відсутність надання аудиторських 
послуг професійним учасникам ринку цінних паперів 
протягом 12 місяців, від дати включення в Реєстр.

Найближчим часом документ буде направлено на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Вскоре в Украине заработают 
2 американские площадки для продажи 

активов неплатежеспособных банков – НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) надеется, что ожида-

емое в ближайшие дни появление американских площадок 
по продаже активов неплатежеспособных банков - Debt 
Exchange и First Financial Network - будет способствовать бо-
лее эффективной и прозрачной реализации таких активов.

Об этом сообщил директор департамента управления 
рисками НБУ Игорь Будник в ходе встречи руководства 
НБУ с топ-менеджерами 40 крупнейших банков страны.

«Вскоре в Украине начнут действовать две американ-
ские площадки по продаже активов неплатежеспособ-
ных банков - Debt Exchange и First Financial Network. 
Одна уже зарегистрирована, регистрацию второй ждем 
в течение недели», - сказал И.Будник.

При этом он подчеркнул, что площадки имеют огром-
ный опыт работы на мировых рынках, что, в свою оче-
редь, поможет украинским площадкам выйти на новый 
уровень прозрачности и эффективности.

Как сообщалось, Фонд гарантирования вкладов физи-
ческих лиц (ФГВФЛ) с 2016 года начал передачу всех ак-
тивов неплатежеспособных банков, находящихся под 
залогом НБУ, исключительно на продажу через государ-
ственную электронную площадку СЕТАМ.

Кроме того, Фонд заявил о намерении передавать для 
продажи на СЕТАМ не менее 50% других активов.

При этом в планах Фонда - в 2016 году получить от 
продажи активов неплатежеспособных банков более  
7,5 млрд грн, из которых 3,8 млрд грн – от активов в за-

логе по кредитам рефинансирования НБУ путем их реа-
лизации через СЕТАМ.

По данным ФГВФЛ, на конец 2015 года общая балан-
совая стоимость активов банков в ликвидации без учета 
резервов составляла 380 млрд грн, при этом их оценоч-
ная стоимость – 80,5 млрд грн.

Нацкомфинуслуг в 2015 г.  
выдала 260 лицензий на страхование, 

аннулировала 524
Национальная комиссия, осуществляющая государ-

ственное регулирование в сфере рынков финансовых 
услуг (Нацкомфинуслуг), в 2015 году выдала 260 лицен-
зий на осуществление страховой деятельности (72% от 
общего количества выданных), аннулировала 524 ли-
цензии (99% от общего количества).

Согласно обнародованному на сайте регулятора от-
чету о деятельности за прошлый год, все лицензии были 
выданы на осуществление рисковых видов страхования. 
Вместе с тем аннулировано 510 лицензий на рисковое 
страхование, 14 – на страхование жизни.

Кроме того, Нацкомфинуслуг приняла решение оста-
вить без рассмотрения 46 заявлений на получение ли-
цензии на страхование. Еще в 41 случае регулятор от-
казал в выдаче лицензии.

В результате количество действующих лицензий на 
осуществление страховой деятельности к концу 2015 
года составило 4,302 тыс. (91% от общего количества 
выданных регулятором лицензий), из них лицензии на 
осуществление рискового страхования – 4,261 тыс., на 
страхование жизни – 41.

Как сообщается в отчете, объем поступлений в госу-
дарственный бюджет от лицензирования хозяйственной 
деятельности по предоставлению финуслуг (кроме про-
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) 
составил 2,3 млн грн. При этом общий объем поступле-
ний от предоставления платных административных 
услуг составил 2,387 млн грн. Количество предоставлен-
ных платных услуг в 2015 году сократилось на 12% по 
сравнению с предыдущим - до 654.

Согласно отчету, Нацкомфинуслуг за год провела 32 
проверки страховщиков (25 плановых, семь внеплановых), 
из которых сама инициировала только три. По итогам их 
проведения установлены нарушения в 15 страховых ком-
паниях. Регулятор принял 15 распоряжений об устранении 
нарушений, два постановления о наложении штрафа, 
шесть распоряжений об аннулировании лицензий.

Помимо этого, Нацкомиссия составила 543 акта о 
правонарушениях СК в связи с обращениями граждан.

Регулятор также сообщает о поступлении в прошлом 
году 45 заявлений на согласование приобретения или 
увеличения существенного участия в страховых компа-
ниях, из них по 22 было принято решение о согласова-
нии, по 23 – об отказе в согласовании.

Регулятор за год внес в Государственный реестр фи-
нучреждений девять рисковых страховых компаний, ис-
ключил 22 рисковые и восемь - по страхованию жизни. 

Таким образом, общее количество страховых компа-
ний в Украине к концу 2015 года сократилось на 21 – до 
361, из них 312 - рисковых, 49 - страховщиков жизни. 

Количество подразделений СК сократилось на 76.
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Цены на нефть стабильны в ожидании 
встречи ОПЕК

Цены на нефть держатся чуть ниже уровня в $50 за 
баррель в ожидании итогов встречи Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) и новых данных о состоянии 
спроса и предложения на мировом рынке.

Последние недели были отмечены перебоями с по-
ставками нефти из целого ряда стран, в том числе Ниге-
рии, Ливии и Канады.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 7:50 МСК опустилась на 3 цента - до 
$49,73 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электрон-
ных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), на-
против, выросла к этому времени на 0,5% - до $49,59 за 
баррель.

В четверг в Вене пройдет очередная встреча стран-
участниц ОПЕК, однако участники рынка не ожидают от 
нее каких-либо решений в отношении ограничений до-
бычи.

Профицит сводного платежного баланса 
Украины в апреле составил $468 млн - НБУ

Профицит сводного платежного баланса Украины в 
апреле 2016 года составил $468 млн, тогда как месяцем 
ранее его дефицит составил $859 млн, а в апреле 
2015 года - $168 млн, говорится в сообщении на сайте 
Национального банка Украины (НБУ).

Кроме того, профицит текущего счета платежного ба-
ланса в апреле составил $327 млн, тогда как в марте его 
дефицит достиг $448 млн, а в апреле предыдущего года 
профицит составлял $22 млн.

Вместе с тем, в целом за январь-апрель 2016 года 
дефицит текущего счета составил $639 млн, или 2,6% 
ВВП, тогда как за аналогичный период прошлого года 
– $407 млн (1,6% ВВП).

Ситуация со сводным платежным балансом выглядит 
лучше: его дефицит за январь-апрель оказался равен 
$345 млн против $2,109 млрд в январе-апреле-2015.

По данным НБУ, в апреле-2016 чистый приток средств 
по финансовому счету составил $138 млн (в апреле-
2015 – чистый отток в объеме $191 млн), а в целом за 
январь-апрель-2016 чистый приток средств составил 
$260 млн против оттока в размере $2 млрд за аналогич-
ный период прошлого года.

При этом по операциям частного сектора чистый при-
ток средств составил $1,02 млрд (в апреле-2015 – отток 
в размере $566 млн). Одновременно чистый отток 
средств из государственного сектора составил $883 млн, 
что объясняется возвратом средств по операции СВОП 
центробанка.

Нацбанк также отмечает, что чистое увеличение 
прямых иностранных инвестиций оценено в $484 млн. 
При этом большая часть из них, как и ранее, была на-
правлена преимущественно в банковский сектор, в 
том числе за счет переоформления долга в уставный 
капитал.

В целом чистый приток прямых иностранных инве-
стиций за январь-апрель оценен в $1,8 млрд, тогда как 
за аналогичный период прошлого года он составил 
$480 млн.

Как отмечает центробанк, чистое уменьшение внеш-
ней позиции банковской системы по операциям с порт-
фельными и другими инвестициями составило $90 млн, 
что объясняется в основном уменьшением внешних ак-
тивов.

По оценке НБУ, чистое уменьшение внешней позиции 
реального сектора (без учета прямых иностранных инве-
стиций) составило $811 млн. Чистые привлечения по 
кредитам составили $160 млн, объемы наличной валю-
ты вне банков сократились на $479 млн.

В целом за январь-апрель-2016 объем наличности 
вне банков сократился на $1,3 млрд, тогда как за анало-
гичный период 2015 года он вырос на $178 млн.

Нацбанк напоминает, что к 1 мая объем международ-
ных резервов достиг $13,2 млрд, что обеспечивает фи-
нансирование импорта будущего периода на протяже-
нии 3,4 месяца.

Иена дешевеет на ожиданиях переноса 
сроков повышения налога в Японии

Курс доллара США к евро слабо растет в ожидании 
новых статданных из США и регионального экономиче-
ского обзора Федеральной резервной системы (ФРС), 
обычно называемого Beige Book («бежевая книга») по 
цвету обложки, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем иена продолжает снижение на ожиданиях, 
что правительство Японии отсрочит повышение налога 
на потребление, несмотря на позитивные статданные.

Пара евро/доллар на 9:25 мск торгуется на уровне 
$1,1128 по сравнению с $1,1138 по итогам предыдущей 
сессии.

Курс доллара относительно иены поднялся в ходе 
торгов во вторник до 111,26 иены по сравнению со 111,12 
иены накануне.

Евро в паре с японской нацвалютой подорожал до 
123,84 иены против 123,77 иены накануне.

В мае доллар укрепился на 2,8% к евро и на 4,5% к 
иене на ожиданиях более быстрого повышения ставки 
ФРС, чем предполагалось ранее, тогда как евро по от-
ношению к иене поднялся на 1,5%.

Долларовый индекс Bloomberg, отслеживающий ди-
намику доллара к валютам основных развитых стран, 
неизменно растет в мае уже седьмой год подряд.

Промышленное производство в Японии выросло на 
0,3% в апреле по сравнению с предыдущим месяцем и 
на 3,5% в годовом выражении. Темпы роста замедли-
лись с марта из-за землетрясения на острове Кюсю, но 
были выше ожиданий рынка.

Вместе с тем потребительские расходы в Японии в 
прошлом месяце уменьшились на 0,4% относительно 
апреля 2015 года после мартовского обвала на 5,3% и 
также превысили прогнозы. Безработица осталась на 
уровне 3,2%, как и ожидалось.

Инфляция во Франции была нулевой в 
мае, как и ожидалось

Потребительские цены во Франции, гармонизирован-
ные со стандартами Европейского союза, в мае 2016 
года не изменились по сравнению с тем же месяцем 
прошлого года, свидетельствуют предварительные дан-
ные Национального статистического управления Insee.



№103, 1 червня 2016 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

15

НОВИНИ

Вместе с тем относительно апреля цены выросли на 
0,3%.

Оба показателя совпали с ожиданиями рынка.
Потребительские цены, рассчитанные по француз-

ским стандартам, в мае выросли на 0,4% относительно 
апреля и снизились на 0,1% по сравнению с тем же ме-
сяцем прошлого года. Дефляция в годовом выражении 
длится уже четыре месяца.

Цены на продукты питания во Франции в мае выросли 
на 1% по сравнению с предыдущим месяцем после ну-
левого изменения в апреле, энергоносители подорожа-
ли на 1,9%, промышленные товары - на 0,2%.

Согласно майскому прогнозу Еврокомиссии, инфля-
ция во Франции в 2016 году составит 0,1% и усилится до 
1% в 2017 году.

Безработица в Германии упала до 
рекордного минимума в мае - 6,1%

Уровень безработицы в Германии в мае 2016 года 
снизился до рекордного минимума с момента воссоеди-
нения страны в 1990 году - 6,1% против 6,2% в апреле, 
свидетельствуют данные Федерального агентства по 
трудоустройству ФРГ.

Рынок не ожидал изменения показателя с апрельско-
го уровня.

Количество безработных в ФРГ в текущем месяце со-
кратилось на 11 тыс. после падения на 16 тыс. месяцем 
ранее, до 2,695 млн. Аналитики в среднем прогнозиро-
вали снижение на 5 тыс.

В условиях слабости внешнего спроса экономика Гер-
мании все больше зависит от потребительского сектора, 
и позитивные данные о рынке труда играют не послед-
нюю роль.

Эксперты не исключают, что экономика Германии, как 
и многих других стран еврозоны, ощущает позитивное 
воздействие стимулирующих мер Европейского цен-
трального банка (ЕЦБ).

Безработица в ФРГ существенно ниже среднего уров-
ня по еврозоне. Согласно средней оценке аналитиков, 
безработица в странах валютного блока в апреле соста-
вила 10,2%, оставшись на уровне предыдущего месяца.

Бундесбанк прогнозирует рост ВВП Германии на 1,8% 
в 2016 году, что совпадает с майской оценкой Евроко-
миссии, правительство ФРГ - на 1,7%, Международный 
валютный фонд - на 1,5%.

Безработица в еврозоне в апреле осталась 
на уровне 10,2%, как и ожидалось

Безработица в 19 странах еврозоны в апреле 2016 
года осталась на уровне 10,2%, который является 
минимальным с августа 2011 года, свидетельствуют 
данные Статистического управления Европейского 
союза.

Экономисты также не ожидали изменения показате-
ля.

Количество безработных в еврозоне в апреле снизи-
лось на 63 тыс. человек по сравнению с предыдущим 
месяцем.

Самые низкие показатели безработицы в Европе в 
апреле 2016 года зафиксированы в Германии (4,2%), в 
Чехии (4,1%), на Мальте (4,3%).

Один из самых высоких уровней безработицы вновь 
отмечен в Испании - 20,1%. В Греции безработица рав-
нялась 24,2% по состоянию на февраль (последние до-
ступные данные) и была худшей в Европе.

В Италии безработица выросла в апреле до 11,7% с 
пересмотренных 11,5% в марте, тогда как эксперты пред-
полагали, что она останется на ранее объявленном мар-
товском уровне - 11,4%.

В 28 странах Европейского союза уровень безработи-
цы в апреле составил 8,7% против 8,8% в марте. Показа-
тель является минимальным с апреля 2009 года.

Европейская комиссия прогнозирует среднегодовую 
безработицу в еврозоне на уровне 10,3% в этом году и 
9,9% в 2017 году. Европейский центральный банк ожида-
ет уменьшения до 10,5% в 2016 году и далее до 10,1% в 
следующем году, обновленный прогноз ЦБ будет обна-
родован в четверг.

При подготовке раздела «Новости»  
использованы материалы веб-сайта НКЦБФР, 
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ПІДПРИЄМСТВО
5

13. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«КАПІТАЛ ГРУП»

5

14. ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«КАПІТАЛ ГРУП»

12

15. ПАТ НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ 6
16. ПАТ НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ 12
17. ПАТ ОЛЬГІВСЬКЕ 4
18. ПАТ ПІВДЕННА ГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ 6
19. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 

«ВІННИЦЯГАЗ»
11

20. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»

11

21. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЛЬВІВГАЗ»

10

22. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«ЧЕРНІВЦІГАЗ»

12

23. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ 
«РІВНЕГАЗ»

4

24. ТОВ СК-АГРО 10
25. ПРАТ УНІВЕРМАГ «ДИТЯЧИЙ СВІТ» 7
26. ПРАТ ЮПІТЕР СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП
5
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Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 129,77 грн 
На рік — 1557,24 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815

   
  Я передплачую бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
  ПІБ
  Індекс                      Адреса

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДУ «АРІФРУ»
                                             
                                 Установа банку
     АТ «Ощадбанк», м.Київ                          

      
     На 2016 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього

21676262

322669

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2167626226006300965790 

322669

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26006300965790 

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
newspaper@smida.gov.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394, (044) 4983816,
(044) 4983815

Ад ре са для лис ту ван ня: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206

Ад ре са ре дак ції: 
03680, м. Київ, вул. Антоновича, 51, 
оф. 1206
www.vidomosti.com.ua
www.smida.gov.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 16113
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
рек ла мо дав ці.

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
31.05.2016 р. 


