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У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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 30 червня 2016 року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо інформації про стан виконання Плану-графіка проведення заходів з від-
стеження результативності регуляторних актів Комісії за IІ квартал 2016 року

прийнято рішення

2. Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому рин-
ку - діяльності з торгівлі цінними паперами ТОВ «ВЕЛКО ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 
40055139) (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

3. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «Ф’ЮЧЕРС ІНВЕСТ», ідентифікаційний код юридичної особи 38238364 
(брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

4. Щодо анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «КОНКОРД КАПІТАЛ» код за ЄДРПОУ 33226202 (діяльність з управ-
ління цінними паперами)

прийнято рішення

5. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку ТОВ «ПЕРФОРМЕР НЬЮ», ідентифікаційний код юридичної особи 
38653353 (брокерська діяльність, дилерська діяльність)

прийнято рішення

6. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК», ідентифікаційний код юридич-
ної особи 19364259 (брокерська діяльність, дилерська діяльність, діяльність з 
управління цінними паперами, депозитарна діяльність, а саме: депозитарна діяль-
ність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного 
інвестування)

прийнято рішення

7. Про затвердження Змін до Положення про провадження депозитарної діяльнос-
ті (МЮУ)

прийнято рішення 
(реєстрація МЮУ)

8. Щодо анулювання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондово-
му ринку ПАТ «ФІНАНС БАНК» (брокерська діяльність, дилерська діяльність, депо-
зитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститу-
тів спільного інвестування)

прийнято рішення
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9. Щодо звіту закритого недиверсифікованого пайового інвестиційного фонду «ІН-
ВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ - ОБЛІГАЦІЙНИЙ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АК-
ТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

прийнято рішення

10. Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, 
випущених компаніями з управління активами пайових інвестиційних фондів, крім 
операції пов`язаних з викупом та спадкуванням даних цінних паперів (ТОВ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕФ АЙ ЕМ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ - 32425827)…)

прийнято рішення

11. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2016 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку на 2016 рік

прийнято рішення

12. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних папе-
рів, емітованих ПрАТ «Інфузія» 

прийнято рішення

13. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних папе-
рів, емітованих ПАТ «Ольгівське»

прийнято рішення

14. Про погодження змін до статуту публічного акціонерного товариства «Націо-
нальний депозитарій України»

прийнято рішення

15. Щодо затвердження завдання на голосування членам наглядової ради, що 
представляють інтереси держави, на засіданні наглядової ради ПАТ «Національ-
ний депозитарій України»

прийнято рішення

16. Про затвердження Змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку на 2016 рік і Змін до Плану роботи Комітетів Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку на 2016 рік

прийнято рішення

17. Щодо внесення змін до інформації про ТОВ «РЮРІК», що міститься в Держав-
ному реєстрі уповноважених рейтингових агентств (зміна місцезнаходження, зміна 
до інформації про учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і 
розміру часток, що перебувають у їх власності)

прийнято рішення

18. Щодо внесення змін до інформації про ТОВ «РЮРІК», що міститься в Держав-
ному реєстрі уповноважених рейтингових агентств (зміна чисельності працівників)

прийнято рішення

19. Про включення ПАТ «РИТМ» до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності прийнято рішення
20. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «РИТМ» прийнято рішення
21. Про включення ПАТ «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

22. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «Запорiзький завод надпотужних 
трансформаторiв»

прийнято рішення

23. Про включення ПАТ «ГРАНIТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» до списку емітентів, що 
мають ознаки фіктивності

прийнято рішення

24. Про зупинення обігу цінних паперів ПАТ «ГРАНIТНА ІНДУСТРІЯ УКРАЇНИ» прийнято рішення
25. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного то-
вариства «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

прийнято рішення

26. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «Українська страхова група»

прийнято рішення

27. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Приватного акціонерного то-
вариства «Страхова компанія «ІНТЕР-ПОЛІС»

прийнято рішення

28. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Місто»

прийнято рішення

29. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій Публічного 
акціонерного товариства «Полікомбанк»

прийнято рішення

30. Щодо реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Приватного 
акціонерного товариства «Укрполіграфпостач» корпоративне підприємство 
ДАК «Укрвидавполіграфія» та скасування реєстрації випуску акцій Приватного ак-
ціонерного товариства «Львівполіграфпостач» корпоративного підприємства 
ДАК «Укр видавполіграфія», Приватного акціонерного товариства «Галицька книга» 
корпоративного підприємства ДАК «Укрвидавполіграфія», Приватного акціонерно-
го товариства «Харківська друкарня №2» корпоративного підприємства ДАК «Укр-
видавполіграфія», що припиняються внаслідок приєднання

прийнято рішення

31. Щодо відмови в реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціо-
нерного товариства Акціонерно-комерційного банку «ЛЬВІВ»

прийнято рішення

32. Щодо відмови в реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій При-
ватного акціонерного товариства «Київський електротехнічний завод «Транссигнал»

прийнято рішення
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33. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства «Барське автотран-
спортне підприємство 10552» від 06.04.2016 № 23 на постанову про накладення 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 23.03.2016 № 312-ЦД-2-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, 
а скаргу – без задоволення

34. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства «Барське автотран-
спортне підприємство 10552» від 06.04.2016 № 23 на постанову про накладення 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 23.03.2016 № 313-ЦД-2-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, 
а скаргу – без задоволення

35. Про розгляд скарги відкритого акціонерного товариства «Барське автотран-
спортне підприємство 10552» від 06.04.2016 № 23 на постанову про накладення 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 23.03.2016 № 314-ЦД-2-Е

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, 
а скаргу – без задоволення

36. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управ-
ління активами «ОТП КАПІТАЛ» від 01.04.2016 №519/1 на постанову про накладення 
санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 16.03.2016 №146-ЦА-УП-КУА

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, 
а скаргу – без задоволення

37. Про розгляд скарги товариства з обмеженою відповідальністю «АФФІНАЖ» від 
19.04.2016 № 19/04-2 на постанову про накладення санкції за правопорушення на 
ринку цінних паперів від 31.03.2016 № 183-ЦА-УП-Т

постанову про накладення 
санкції – залишити без змін, 
а скаргу – без задоволення

38. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк»

прийнято рішення

39. Про відмову в продовженні строку усунення невідповідності розміру власного 
капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«СИНТАКС-ІНВЕСТ»

прийнято рішення

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ  
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

22.06.2016  № 294/100 

Уповноважена особа Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку Голова НКЦПФР Хромаєв Тимур 
Заурбекович на підставі рішення Комісії від 10 квітня 
2015 року № 483 «Про надання повноважень», відповідно 
до Порядку ведення реєстру аудиторських фірм, які мо-
жуть проводити аудиторські перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів (далі – Порядок), затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 25 жовтня 2012 року № 1519, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2012 року за № 2213/22525 (із змінами) на підставі заяви, 
поданої ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ-
НІСТЮ «РІАЛ АУДИТ» (ТОВ «РІАЛ АУДИТ»), код за 
ЄДРПОУ 38013592, місцезнаходження: 02002, м. Київ, 
вул. Марини Раскової, 23, к. 310, свідоцтво про внесення 
до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане Ауди-
торською палатою України № 4506 від 23 лютого 2012 року, 
чинне до 23 лютого 2017 року, свідоцтво про відповід-
ність системи контролю якості, видане відповідно до рі-
шення АПУ від 04 липня 2013 року № 273/4, інформація 
про керівника та працівників аудиторської фірми, які без-
посередньо братимуть участь у проведенні аудиторських 
перевірок професійних учасників ринку цінних паперів: 
Кадацька М.В. – на посаді директора, Гонтар Л.В. – на 
посаді аудитора, Бут В.В. – на посаді аудитора

ПОСТАНОВЛЯЄ:
внести ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ «РІАЛ АУДИТ» (ТОВ «РІАЛ АУДИТ») (код за 
ЄДРПОУ 38013592) до реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних 
учасників ринку цінних паперів.

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 управлін-
ня та корпоративних фінансів, на підставі рішення Комі-
сії від 10.11.2015 №1843 та на підставі п. 11 розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер дженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 23.04.2013 року № 737, зареєстровано-
го в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року за 
№  822/23354 (зі змінами), та відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань у формі Ви-
тягу від 09.06.2016 року №1001014033 про внесення за-
пису про рішення суду щодо визнання акціонерного то-
вариства банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури 
та Постанови Господарського суду Рівненської області 
від 22.10.2014р. у справі №9/36, що отримано від ліквіда-
тора ПАТ «Рівнеголовпостач», зупинено обіг акцій 
ПАТ «Рівнеголовпостач» (код за ЄДРПОУ: 04542761) – 
розпорядження № 157-КФ-З від 30 червня 2016 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«02» липня 2016 року.

30.06.2016 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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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 

«УКРТРАНСГАЗ»
2. Код за ЄДРПОУ 30019801
3. Місцезнаходження 01021, м. Київ, Кловський узвiз, 9/1
4. Міжміський код, телефон та факс (044)280-39-04 (044)461-20-95
5. Електронна поштова адреса varetca-in@utg.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

www.utg.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Публiчне акцiонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» 24 червня 2016 року 

отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» Рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв № 46 вiд 22.06.2016 року про припинення повнова-
жень Голови Наглядової ради Товариства Переломи Сергiя Вiталiйовича 
вiдповiдно до пункту 18 частини другої статтi 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 
13.10.2014 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Публiчне акцiонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» 24 червня 2016 року 
отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» Рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв № 46 вiд 22.06.2016 року про припинення повнова-
жень члена Наглядової ради Товариства Пожидаєва Костянтина Микола-
йовича вiдповiдно до пункту 18 частини другої статтi 33 Закону України 
«Про акцiонернi товариства». Посадова особа не дала згоди на розкриття 
паспортних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 
26.04.2016 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Публiчне акцiонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» 24 червня 2016 року 

отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» Рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв № 46 вiд 22.06.2016 року про припинення повнова-
жень члена Наглядової ради Товариства Чумака Романа Миколайовича 
вiдповiдно до пункту 18 частини другої статтi 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 
26.04.2016 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Публiчне акцiонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» 24 червня 2016 року 
отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» Рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв № 46 вiд 22.06.2016 року про припинення повнова-
жень члена Наглядової ради Товариства Загнiтко Полiни Михайлiвни 
вiдповiдно до пункту 18 частини другої статтi 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 
13.10.2014 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

Публiчне акцiонерне товариство «УКРТРАНСГАЗ» 24 червня 2016 року 
отримало вiд одноосiбного акцiонера Публiчне акцiонерне товариство 
«Нацiональна акцiонерна компанiя «Нафтогаз України» Рiшення Загаль-
них зборiв акцiонерiв № 46 вiд 22.06.2016 року про припинення повнова-
жень члена Наглядової ради Товариства Теклюка Ярослава Володимиро-
вича вiдповiдно до пункту 18 частини другої статтi 33 Закону України «Про 
акцiонернi товариства». Посадова особа не дала згоди на розкриття пас-
портних даних, акцiями ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає, на посадi перебувала з 
13.10.2014 р. Замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Прокопiв Iгор Богданович

Президент (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.06.2016

(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «УКРТРАНСГАЗ»

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 АКЦIО-
НЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«НАФТОХIМIК ПРиКАР-
ПАТТЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 00152230
3. Місцезнаходження 78405, Iвано-Франкiвська обл., 

Надвiрнянський район,м. Надвiрна, 
вул. Майданська,буд.5

4. Міжміський код, телефон та факс 0342 50-18-30 0342 50-18-44
5. Електронна поштова адреса GavrylyukIR@nnpz.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

nnpz.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Обраний членом правлiння Товариства термiном на 5 рокiв з 01 липня 

2016 року - Кузюк Іван Юрійович головний юрисконсульт Товариства. Про-
токол Наглядової ради вiд 23.06.2016 року.

Достроково припирено повноваження члена правлiння Товариства з 
01.липня 2016 року - Жук Оксани Миколаївни начальника управління бю-
джетування та фінансів , згiдно з поданою заявою. Протоклл Наглядової 
Ради вiд 23.06 2016 року.

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 Шиляєв Олександр Леонiдович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.06.2016
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА 
КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»

2. Код за ЄДРПОУ 05396638
3. Місцезнаходження 73000, м.Херсон, Пестеля,5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

/0552/ 48-03-19 22-61-73

5. Електронна поштова адреса finans@co.ksoe.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

www.ksoe.com.ua

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно рiшення Наглядової ради ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (Прото-

кол вiд 29.06.2016 року) припинено повноваження члена правління ПАТ 

«ЕК «Херсонобленерго» Гетманова Володимира Анатолійовича у зв’язку із 
звільненням з роботи.

Гетманов Володимир Анатолійович не має у власності акцій Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова осо-

ба не має. 
Посадова особа перебувала на зазначенiй посадi з травня 2010 року. 
Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
На дату подачі особливої інформації іншого члена правління 

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» не призначено.
III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
 2. Найменування посади Сафронов Iгор Миколайович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.06.2016

(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «ЕНЕРГОПОСТАчАЛЬНА КОМПАНIЯ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
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ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО 
«БАНК ІНВЕСТиЦІй ТА ЗАОщАДЖЕНЬ»
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 

Публічного акціонерного товариства «Банк інвестицій та 
заощаджень»

1) повне найменування та місцезнаходження товариства: Публіч-
не акціонерне товариство «Банк інвестицій та заощаджень», 04119, 
м. Київ, вул. Мельникова 83-д;

2) дата, час та місце проведення загальних зборів: 14 серпня 
2016 року об 11.00 в залі для переговорів в приміщенні головного 
офісу ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою 04119, 
м. Київ, вул. Мельникова 83-д;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у за-
гальних зборах: початок реєстрації об 10.00, закінчення реєстрації об 
10.45;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь 
у загальних зборах: 9 серпня 2016 року; 

5) перелік питань та проект рішень (крім кумулятивного голосуван-
ня) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 
Питання Проект рішення
1. Обрання лічильної комісії Обрати лічильну комісію у складі 

- Заст. начальника юридичного 
управління ПАТ «Банк інвестицій 
та заощаджень» Сабадашової 
Світлани Сергіївни,
- начальника департаменту 
інформаційних технологій 
ПАТ «Банк інвестицій та заоща-
джень» Дядюри Володимира 
Юрійовича.

2. Прийняття рішення про 
припинення повноважень членів 
Спостережної ради у зв’язку з їх 
переобранням

Припинити повноваження всіх 
членів Спостережної ради 
Товариства з 14.08.2016 року з 
метою їх наступного переобрання

3. Обрання членів Спостережної 
ради, затвердження умов 
цивільно-правових договорів, 
трудових договорів (контрактів), 
що укладатимуться з ними, 
встановлення розміру їх 
винагороди, обрання особи, яка 
уповноважується на підписання 
договорів (контрактів) з членами 
Спостережної ради

Кумулятивне голосування

4. Затвердження нових редакцій 
«Положення про загальні збори 
акціонерів ПАТ «Банк інвестицій 
та заощаджень»», «Положення 
про Правління ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень»», 
«Положення про Спостережну 
раду ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень»».

Затвердити нову редакцію 
«Положення про загальні збори 
акціонерів ПАТ «Банк інвестицій 
та заощаджень»», «Положення 
про Правління ПАТ «Банк 
інвестицій та заощаджень»», 
«Положення про Спостережну 
раду ПАТ «Банк інвестицій та 
заощаджень»».

6) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з 
проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-
рядку денного:

www. bisbank.com.ua
7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони 

можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 
- кожний акціонер може персонально ознайомитися з матеріалами 

щодо загальних зборів акціонерів від 14 серпня 2016 року за місцез-
находженням ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» за адресою 
04119, м. Київ, вул. Мельникова 83-д;

- термін ознайомлення — до 14 серпня 2016 року у робочі дні, ро-
бочий час з 09.00 до 18.00 у кімнаті № 9; в день проведення загаль-
них зборів — під час та у місці їх проведення;

- відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами, 
необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загаль-
них зборів від 14 серпня 2016 року — Корпоративний секретар 
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», начальник управління інвес-
тицій та корпоративних прав — Стеценко Н.А.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні.

Голова Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» Кузовкін І.В.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ОЦИНКОВАНИХ ТРУБ I
КОНСТРУКЦIЙ "КОМIНМЕТ"

2. Код за ЄДРПОУ: 34364518
3. Місцезнаходження: 49023,  Дніпропетровська область, м. Днiпропет-

ровськ, вул. Комiнтерну,буд.7, к.10
4. Міжміський код, телефон та факс: (056)732-40-19
5. Електронна поштова адреса:zotk_kominmet@kominsteel.com
6. Адреса сторінки в мережі  Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: zotkkominmet.inf.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про

надання згоди на вчинення значних правочинів.
II. Текст повідомлення

Дата прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значного пра-
вочину: 24.06.2016 р.   

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Рішення од-
ноосібного акціонера  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗА-
ВОД ОЦИНКОВАНИХ ТРУБ I КОНСТРУКЦIЙ  "КОМIНМЕТ" (код за ЄД-
РПОУ 34364518).

Предмет правочину:  Купівля - продаж цінних паперів (прості векселі).
Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину:  11

750,5 (тис.грн.).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiт-

ностi: 36 117,5 (тис.грн.).
Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсот-
ках): 32,53%.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй: 450 (чотириста п'ятдесят) штук.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення

- 450 (чотириста п'ятдесят) штук.
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину

не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонер-
ного товариства: відсутні.

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

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

Директор І.А.Степаненко 29.04.2016 р.

До відома акціонерів 

АТ «СК «ТАС» (приватне)
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ТАС» (далі — Товариство), код ЄДРПОУ 30929821, місцезнаходження 
м. Київ, проспект Перемоги, 65, повідомляє про скликання позачергових 
загальних зборів акціонерів Товариства. Дата, час та місце проведення 
позачергових загальних зборів: 02 серпня 2016 року о 10.00 год. 00 хв., 
що відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й по-
верх, кімн. 2.Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у 
позачергових загальних зборах: з 9.00 год., 00 хв. до 10.00 год. 00 хв. 
02 серпня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 16, 6-й по-
верх, кімн. 2. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на 
участь у позачергових загальних зборах визначається станом на 24 годи-
ну за три робочих дні до дня проведення таких зборів (а саме, станом на 
24 годину 27 липня 2016 року). 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 
порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про виплату дивідендів.
3. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом за-

твердження Статуту в новій редакції.
4. Про затвердження (схвалення) значних правочинів.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть 

ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: кожен 
акціонер може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 
16, 6-й поверх, кімн. 2, кожного робочого дня з 09.00 до 18.00 години та в 
день проведення позачергових загальних зборів у місці їх проведення. Те-
лефон для довідок: (044) 507-07-09. Відповідальний за ознайомлення акці-
онерів з документами Голова Правління Товариства Власенко Андрій Лео-
нідович. 

Для реєстрації та участі у зборах акціонери повинні мати при собі до-
кумент, що посвідчує особу (паспорт), а представники акціонерів додатко-
во довіреність, оформлену відповідно до законодавства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених  
до проекту порядку денного розміщена на веб — сайті Товариства  
www.taslife.com.ua.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління АТ«СК«ТАС» (приватне)                 А.Л. Власенко
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Публічне акціонерне товариство «СКФ Україна»
повідомляє, що Наглядовою Радою товариства прийнято рішення 

провести позачергові загальні збори акціонерів 21 липня 2016 року за 
місцезнаходженням товариства за адресою: м. Луцьк, вул.. Божен-
ка, 34, в актовому залі АПК-2.

Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників зборів з 12.00 до 
13.45 у день та у місці проведення зборів. 

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, 
що посвідчує особу, а представникам акціонерів — додатково, дові-
реність, оформлену відповідно до чинного законодавства. 

Дата складання переліку акціонерів, мають право на участь в за-
гальних зборах, буде складено станом на 24 год. 15 липня 2016 року.

ПОРЯДОК ДЕННий:
1. Вибори членів лічильної комісії. Вибори голови лічильної комі-

сії.

2. Затвердження складу робочих органів зборів та регламенту об-
говорення питань порядку денного.

3. Про внесення змін до Статуту Товариства.
4. Про внесення змін до Рішення річних Загальних зборів акціоне-

рів Товариства від 14.04.2016 щодо затвердження порядку розподілу 
прибутку Товариства за 2015 рік.

5. Затвердження значних правочинів. 

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку 
денного, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням това-
риства, за адресою м.Луцьк, вул..Боженка, 34, каб. 301, у робочі дні (з 
понеділка по п’ятницю) з 9.00 до 13.00, а в день проведення зборів — 
також у місці їх проведення. Особа, відповідальна за ознайомлення ак-
ціонерів з документами — начальник відділу з юридичних питань та 
корпоративних прав, Фокіна Вікторія Євгеніївна, тел..(0332) 783209

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО
«СКФ УКРАїНА»

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

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «ВиШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

Код за ЄДРПОУ: 19405366
Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34
Міжміський код, телефон та факс: (067) 323-19-41
Електронна поштова адреса: 19405366@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://19405366.infosite.com.ua/ 
Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про надан-

ня згоди на вчинення значних правочинів
II. Текст повідомлення

25 червня 2016 року рішенням позачергових загальних зборів акціоне-

рів ПрАТ «ВСРБУ» (Протокол №1/2016 від 25.06.2016р.) було прийнято рі-
шення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину: 
900 000,00 грн.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звіт-
ності: 217,3 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом 
правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінан-
сової звітності (у відсотках): 414%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 426 636, кількість голосуючих ак-
цій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 416 525, кількість го-
лосуючих акцій, що проголосували «за»: 416 525 та «проти»: 0 прийняття 
рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами).

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

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

Голова правління Козирев Микола Юрійович,               29.06.2016 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ  
ПРО ВиНиКНЕННЯ ОСОБЛиВОї ІНФОРМАЦІї ЕМІТЕНТА

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента — ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА-

РИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
1.2. Організаційно-правова форма емітента — Публічне акціонерне то-

вариство
1.3. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ емітента — 38377143
1.4. Місцезнаходження емітента — 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 19
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента — (044) 364-73-70
1.6. Електронна поштова адреса емітента — o.ushakova@alpari-bank.

com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації — http://bankalpari.com/
1.8. Вид особливої інформації — Відомості про зміну складу посадових 

осіб.
2. Текст повідомлення

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬПАРІ БАНК» — надалі 
Товариство (код ЄДРПОУ 38377143, місцезнаходження: 01033, м. Київ, 
вул. Тарасівська, 19) повідомляє про виникнення особливої інформації про 
емітента — Відомості про зміну складу посадових осіб. 

Рішення про припинення повноважень Члена Правління Сич Олени Ми-
колаївни (згоди на розкриття паспортних даних не надала) прийнято Спо-
стережною Радою (протокол №13 від 29.06.2016 р), у зв’язку із припинен-
ням її трудових відносин із ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК». Володiє часткою в 
статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 
0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, 
протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.03.2016. Замiсть звiльненої 
особи iншу особу не призначено.

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

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

Голова Правління Краснощок Олег Петрович,                29.06.2016 р. 

ПУБЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «АЛЬПАРІ БАНК»
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ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 

нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «ВиШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ 
РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»; Код за ЄДРПОУ: 
19405366; Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 
м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34; Міжміський код, телефон та факс: 
(067) 323-19-41; Електронна поштова адреса: 19405366@atrep.com.ua; 
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-
том для розкриття інформації: http://19405366.infosite.com.ua/; Вид особли-
вої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Згідно з рішенням позачергових загальних зборів акціонерів 

ПрАТ «ВСРБУ» (Протокол №1/2016 від 25.06.2016р.) відбулися наступні 
зміни складу посадових осіб емітента:

Припинено повноваження. Голова Наглядової ради — Горбатюк Надія 
Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не нада-
но) з 25.06.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 
25.06.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на 
посаді з 30.04.2013р. (на три роки) по 25.06.2016р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Юта Віталій Пе-
трович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) 
з 25.06.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішен-
ня позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 
25.06.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на 
посаді з 30.04.2013р. (на три роки) по 25.06.2016р.

Припинено повноваження. Член Наглядової ради — Стрегуненко Ва-
лерій Олексійович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою 
не надано) з 25.06.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на 
підставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол 
№1/2016 від 25.06.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не воло-
діє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Пере-
бував на посаді з 30.04.2013р. (на три роки). по 25.06.2016р.

Обрано. Голова Наглядової ради — Юдіна Галина Павлівна (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.06.2016р. у зв’язку 
із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 25.06.2016р.), та рішення засідання 
Наглядової ради (Протокол №7 від 25.05.2016р.). Строк, на який призначено 
особу — 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 42,52%. 
Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 200 018 шт. Непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала ця 
особа протягом останніх п'яти років: Фізична особа-підприємець.

Обрано. Член Наглядової ради — Тітко Олександр Ілліч (згоду на роз-
криття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.06.2016р. у зв’язку 
із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 25.06.2016р.). Строк, на який при-

значено особу — 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 
32,52%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 153 016 шт. Непогаше-
ної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які 
обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ВАТ «Київоблгаз», майстер.

Обрано. Член Наглядової ради — Тітко Михайло Олександрович (згоду 
на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.06.2016р. у 
зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових 
загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 25.06.2016р.). Строк, на 
який призначено особу — 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емі-
тента — 9,99%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 47 002 шт. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, 
які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ПП «Ластма», директор.

Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії — Максименко 
Марія Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 25.06.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 
від 25.06.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на 
посаді з 30.04.2013р. (на п’ять років) по 25.06.2016р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії — Поліщук Катери-
на Михайлівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не 
надано) з 25.06.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на під-
ставі рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 
від 25.06.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на 
посаді з 30.04.2013р. (на п’ять років) по 25.06.2016р.

Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії — Жерибор Павло 
Федосович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не на-
дано) з 25.06.2016р. у зв’язку із організаційною необхідністю та на підставі 
рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 
25.06.2016р.). Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непога-
шеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на 
посаді з 30.04.2013р. (на п’ять років) по 25.06.2016р.

На дані посади нікого не призначено, у зв’язку із приведенням ді-
яльності Товариства у відповідність з Законом України «Про внесен-
ня змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав ін-
весторів №289 — VІІІ від 07 квітня 2015 року» та Законом України «Про 
акціонерні товариства», згідно з яким замість Ревізійної комісії, оби-
рається Ревізор.

Обрано. Ревізор — Зайченко Ярослав Вікторович (згоду на розкриття 
паспортних даних фізичною особою не надано) з 25.06.2016р. у зв’язку із 
організаційною необхідністю та на підставі рішення позачергових загальних 
зборів акціонерів (Протокол №1/2016 від 25.06.2016р.). Строк, на який при-
значено особу — 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента — 
0,0002%. Пакет акцій емітента, який належить цій особі: 1 шт. Непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала 
ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ТОВ «Єврокапіталбуд».

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

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

Голова правління Козирев Микола Юрійович,                 29.06.2016р. 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента  
ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»

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

"Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Код за ЄДРПОУ 33695095
3. Місцезнаходження 04119 м. Київ вул. Мельникова 83-д
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 207-70-28 (044) 207-70-22
5. Електронна поштова адреса info@bisbank.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.bisbank.com.ua/images/
general/divident2016.pdf

7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення 
про виплату дивідендів

II. Текст повідомлення
Рiчними загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Банк iнвестицiй та зао-

щаджень» (надалi — Товариство) вiд 24 квiтня 2016 року було прийнято 
рiшення про направлення 95% прибутку Товариства за результатами 
дiяльностi за 2015 рiк в сумi 10 868 628 гривень 76 копiйок на виплату 

дивiдендiв акцiонерам власникам простих iменних акцiй.
Рiшенням засiдання Спостережної ради Товариства вiд 24.04.2016 року 

затверджено:
- датою складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв — 25 квiтня 2016 року,
- строк виплати дивiдендiв: з 01 травня 2016 року до 01 червня 2016 року,
- спосiб виплати дивiдендiв — безпосередньо акцiонерам Товариства,
- порядок виплати дивiдендiв: виплата всiєї суми дивiдендiв в повному 

обсязi.
Дивiденди виплаченi усiм акцiонерам у повному обсязi у затвер-

джений термiн.
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 Кузовкiн Iван Володимирович

Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 2016.06.29

(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО “БАНК IНВЕСТиЦIй ТА ЗАОщАДЖЕНЬ”

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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ТОВАРиСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БIНАйС»

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БIНАЙС»

2. Код за ЄДРПОУ 31403831
3. Місцезнаходження 03115, мiсто Київ, вулиця Миколи Краснова, буд. 27
4. Міжміський код, телефон та факс (044)450-52-00 (044) 450-52-00
5. Електронна поштова адреса Gulyakina.n@benice.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://31403831.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації Відомості про прийняття рішення про ви-

плату дивідендів
II. Текст повідомлення

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
№ 
з/п

Дата 
вчинення 

дії

Розмір дивіден-
дів, що підляга-
ють виплаті, грн

Строк 
виплати 

дивідендів

Спосіб виплати 
дивідендів

1 2 3 4 5
1 29.06.2016 14400000.00 29.06.2016 — 

30.06.2021
безпосередньо 

учасникам
Зміст інформації:
Рiшенням Загальних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БIНАЙС" (Протокол № 131 вiд 29.06.2016 р.) було 
прийнято рiшення про:
1. Нарахування дивiдендiв всiм учасникам Товариства пропорцiйно вне-
сеним часткам у статутному фондi (капiталi) в розмiрi 14 400 000,00 грн. 
(чотирнадцять мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 копiйок) за рахунок 
прибутку за перiод з 01.01.2016 р. по 29.06.2016 р., а саме: 
- ПрАТ «АСНОВА ХОЛДИНГ» — 11 520 000,00 грн. (одинадцять мiльйонiв 
п’ятсот двадцять тисяч гривень 00 копiйок); 
- Власенко Сергiй Володимирович — 1 152 000,00 грн. (один мiльйон сто 
п’ятдесят двi тисячi гривень 00 копiйок);
- Вайда Наталiя Михайлiвна — 864 000,00 грн. (вiсiмсот шiстдесят чотири 
тисячi гривень 00 копiйок);
- Ушаков Павло Євгенович — 864 000,00 грн.( вiсiмсот шiстдесят чотири 
тисячi гривень 00 копiйок).
2.Вказiвку бухгалтерiї провести вiдповiднi нарахування та сплату податку 
на дивiденди згiдно вимог чинного законодавства.
3. Строк виплати дивiдендiв з 30.06.2016 на вимогу учасникiв 
ТОВ «БIНАЙС» але не пiзнiше 30.06.2021 р. в повному обсязi або частка-
ми протягом вказаного вище строку.

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 Власенко Сергiй Володимирович 29.06.2016
Директор М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) (дата)

ПОВІДОМЛЕННЯ  
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

Повне найменування емітента: ПРиВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРиСТВО «ВиШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВА-
НЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»; Код 
за ЄДРПОУ: 19405366; Місцезнаходження: 08132, Київська обл., Києво-
Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Ломоносова, буд. 34; Міжміський 
код, телефон та факс: (067) 323-19-41; Електронна поштова адреса: 
19405366@atrep.com.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації: http://19405366.
infosite.com.ua/; Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників 
акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
На підставі складеного реєстру власників іменних цінних паперів ПРИ-

ВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВИШНІВСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗО-
ВАНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ», який емітент отримав 24 
червня 2016 р. від ПАТ «Національний депозитарій України», відбулася 
зміна власників, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій в 
статутному капіталі товариства, а саме:

1. На особовому рахунку власника — фізичної особи відбулося збіль-
шення іменних цінних паперів ПрАТ «ВСРБУ».

До зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості 41 755 (що становить 

8,87% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 41 755 

(що становить 8,87% від статутного капіталу).
Після зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 153 016 (що стано-

вить 32,52% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 

153 016 (що становить 32,52% від статутного капіталу).
2. На особовому рахунку власника — фізичної особи відбулося збіль-

шення іменних цінних паперів ПрАТ «ВСРБУ».
До зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості 47 001 (що становить 

9,99% від статутного капіталу). 
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 47 001 

(що становить 9,99% від статутного капіталу).
Після зміни:
• Розмір частки акціонера в загальній кількості акцій 200 018 (що стано-

вить 42,52% від статутного капіталу).
• Розмір частки акціонера в загальній кількості голосуючих акцій 

200 018 (що становить 42,52% від статутного капіталу). 
III. Підпис

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

Голова правління Козирев Микола Юрійович,              29.06.2016 р. 

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 ТОВАРИ-

СТВО «БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ»
2. Код за ЄДРПОУ 38619024
3. Місцезнаходження 01001 м. Київ провулок Рильський, 

будинок 10-12/3
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 594-94-28 (044) 594-94-29

5. Електронна поштова 
адреса

o.timonina@bankmikhailovsky.com

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

-

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

II. Текст повідомлення
«23» червня 2016 року Уповноваженою особою Фонду гарантування 

вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї у ПАТ «БАНК 

МИХАЙЛIВСЬКИЙ» (далi – Емiтент) вирiшено звiльнити «23» червня 2016 
року Цилюрика Дмитра Олександровича (особа не надала згоди на роз-
криття паспортних даних) з посади Директора Операцiйного департамен-
ту  - Члена Правлiння (пiдстава – заява Цилюрик Д.О.). Цилюрик Д.О. не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями 
Емiтента не володiє (розмiр пакета акцiй – 0%). Строк, протягом якого пе-
ребував на посадi Директора Операцiйного департаменту - Члена 
Правлiння, з «10» вересня 2013 року по «23» червня 2016 року включно. 
На посаду Директора Операцiйного департаменту - Члена Правлiння 
замiсть особи, яку звiльнено, нiкого не призначено. Змiни у персональному 
складi посадових осiб Емiтента вiдбулися вiдповiдно до вимог чинного за-
конодавства України.

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 Iрклiєнко Юрiй Петрович
Уповноважена особа Фонду 
гарантування вкладiв фiзичних 
осiб на здiйснення тимчасової 
адмiнiстрацiї

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2016.06.24
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО «БАНК МиХАйЛIВСЬКий»
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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 

комерцiйний банк «ЄВРОБАНК»
2. Код за ЄДРПОУ 33305163
3. Місцезнаходження 01032 м. Київ бульвар Тараса 

Шевченка
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 585-44-21 (044) 220-11-89
5. Електронна поштова адреса o.bezdetko@eurobank-ua.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

https://www.eurobank-ua.com/about/
raskrytie-informatsii/

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

II. Текст повідомлення
24 червня 2016 року наказом Тимчасової адмiнiстрацiї (Наказ № 217-ОС 

вiд 23.06.2016 року) звiльненно з посади Заступника Голови Правлiння, Чле-
на Правлiння Богданця Бориса Богдановича (паспорт серiї ТТ № 139447 ви-
даний Днiпровським РВ ГУДМС України в м.Києвi 17.11.2012 року) у зв'язку iз 
скороченням штату працiвникiв вiдповiдно до п.1 ст.40 КЗпП України.

Богданець Борис Богданович вiдповiдав за розвиток бiзнес–вертикалi, 
виконання бiзнес-показникiв, розвиток карткового бiзнесу. Повноваження 
та обов`язки члена Правлiння передбаченi в статутi Банку та в положеннi 
про Правлiння банку.

Посадова особа перебувала на посадi з 25.06.2012 р. по 24.06.2016 р. 

Часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Замiсть звiльненої особи на посаду Заступника Голови Правлiння, Чле-
на Правлiння ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» нiкого не призначено.

29 червня 2016 року наказом Тимчасової адмiнiстрацiї (Наказ № 239-ОС 
вiд 29.06.2016 року) звiльненно з посади Голови Спостережної Ради Фур-
мана Дмитра Володимировича (паспорт серiї АК 069908 Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 24.03.1998 року) за згодою 
сторiн, згiдно iз п.1 ст.36 КЗпП України.

Фурман Дмитро Володимирович виконував рiшення, прийнятi Загаль-
ними Зборами Акцiонерiв, здiйснював нагляд за дiяльнiстю Правлiння бан-
ку, представляв iнтереси Спостережної Ради у вiдносинах з третiми осо-
бами та захист прав та iнтересiв акцiонерiв Банку.

Посадова особа перебувала на посадi з 04.04.2012 р. по 29.06.2016 р. 
Часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє, непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Замiсть звiльненої особи на посаду Голови Спостережної Ради ПАТ КБ 
«ЄВРОБАНК» нiкого не призначено.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2. Найменування посади Кононець Вадим 

Валерiйович
Уповноважена особа Фонду гаранту-
вання вкладiв фiзичних осiб на 
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)

М.П. 2016.06.29
(дата)

ПУБЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРиСТВО КОМЕРЦIйНий БАНК «ЄВРОБАНК»

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Украинские биржевые индексы по итогам 
торгов в среду изменились 

разнонаправленно
Фондовые индексы Украины в среду изменились раз-

нонаправленно после продолжительных выходных: ин-
дикатор «Украинской биржи» (УБ) просел на 0,05% — до 
658,35 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,24% — до 
221,39 пункта.

Объем торгов на УБ составил 6,07 млн грн, в том чис-
ле акциями — 5,85 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 682,5 млн грн, в 
том числе акциями — 1,95 млн грн.

В «индексной корзине» УБ подешевели бумаги 
«Донбассэнерго» (-2,41%) и «Укрнафты» (-1,7%). Ростом 
стоимости завершили торги акции Райффайзен Банка 
Аваль (+1,49%) и «Центрэнерго» (+0,54%).

Среди неиндексных акций рухнули в цене бумаги Цен-
трального ГОКа (-49%), Харцызского трубного завода 
(-44,44%), Енакиевского метзавода (-38,21%), Авдеев-
ского коксохимзавода (31,59%), Мариупольского мета-
ллургического комбината им. Ильича (-28,5%) и Север-
ного ГОКа (-15,74%), которые с 1 июля будут исключены 
из биржевого списка УБ.

На ПФТС сделки прошли с акциями «Центрэнерго» 
(+1,12%) и «Мотор Сичи» (-0,33%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
среду к 16:15 кв снизился на 0,1% — до 457,21 пункта 
при объеме торгов 0,86 млн злотых (5,5 млн грн).

Среди индексных акций торговались бумаги KSG Agro 
(+6,12%), «Астарты» (+2,39%), «Милкиленда» (-2,52%) и 
«Кернела» (-0,57%).

Рынок акций Украины начал торги в 
четверг умеренным снижением

Фондовый рынок Украины начал торги в четверг 
умеренным снижением: индекс «Украинской биржи» (УБ) 
и индекс ПФТС к 11:10 кв просели на 0,19% — до 
657,11 пункта и 220,96 пункта соответственно.

На УБ утром торговались бумаги «Центрэнерго» 
(-0,71%) и Райффайзен Банка Аваль (0%), на ПФТС — 
«Центрэнерго» (-1,05%) и «Мотор Сичи» (-0,01%).

Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» анали-
тики инвесткомпании «Кинто», технический анализ дина-
мики рынка в последние дни указывает на возможность 
определенного восстановления котировок украинских ак-
ций. В то же время покупательский настрой может быть 
нивелирован негативной конъюнктурой на основных 
мировых фондовых площадках, добавили они.

Помимо этого, эксперты обратили внимание на сфор-
мировавшуюся повышенную активность вокруг акций 
Райффайзен Банка Аваль и «Укрнафты», которые де-
монстрируют разнонаправленную динамику.

«Причины, стоящие за движением котировок бумаг, — 
фундаментальные: резкое улучшение финансовых ре-
зультатов указанного банка и вероятные проблемы с са-
нацией «Укрнафты», — отметили они.

Потребительские цены в еврозоне в июне 
выросли на 0,1%

Потребительские цены в еврозоне в июне 2016 года 
выросли на 0,1% в годовом выражении, свидетельству-

ют предварительные данные Статистического управле-
ния Европейского союза.

В мае было отмечено снижение цен на 0,1%.
Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal, 

прогнозировали нулевую инфляцию в июне.
Потребительские цены без учета таких волатильных 

факторов, как цены на энергоносители, продукты пита-
ния и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает 
Европейский центральный банк), увеличились в июне на 
0,9% после повышения на 0,8% месяцем ранее.

Стоимость энергоносителей в текущем месяце упала 
на 6,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее 
после сокращения на 8,1% в мае. Продукты питания, на-
питки и табачные изделия подорожали на 0,9%, услу-
ги — на 1,1%.

Инфляция в еврозоне остается ниже целевого показа-
теля Европейского центрального банка (ЕЦБ), составля-
ющего 2%, уже более трех лет, несмотря на снижение 
ставок до рекордно низких уровней, а также программу 
количественного смягчения (QE).

Согласно майскому прогнозу Еврокомиссии, инфляция в 
еврозоне в 2016 году составит 0,2%, в 2017 году — 1,4%.

Brexit угрожает экономическому росту 
Германии — МВФ

Ожидаемый выход Великобритании из Европейского 
союза (Brexit) несет «понижательные риски» для пер-
спектив экономического роста Германии, полагает глава 
миссии Международного валютного фонда (МВФ) в ФРГ 
Энрика Детрагиаш.

«Соединенное Королевство является важным 
экономическим партнером для Германии и изменение в 
экономических отношениях между крупнейшей 
экономикой Европы и вторым по величине ее членом не 
может остаться незамеченным», — приводит ее слова 
The Wall Street Journal.

Главный экономист банка BayernLB Юрген Михельс 
прогнозирует, что повышенная неопределенность, свя-
занная с Brexit, замедлит темпы увеличения ВВП Герма-
нии в текущем году на 0,2 процентного пункта, в 
2017 году — на 0,5 процентного пункта.

«Правительство Германии, скорее всего, сможет в сле-
дующем году воспользоваться большей свободой дей-
ствий в сфере финансов для проведения дополнительных 
инвестиций, что также позволит смягчить негативное вли-
яние референдума о Brexit», — заявил он.

Согласно последнему прогнозу МВФ, германский ВВП 
по итогам этого года вырастет на 1,7%, а в 2017 году 
темпы подъема замедлятся до 1,5%.

Однако фонд предупредил, что эти оценки уже уста-
рели, а новый прогноз будет опубликован в середине 
июля в рамках обновленного обзора мировой экономики 
(World Economic Outlook).

«Мы думаем о пересмотре в сторону снижения», — 
сказала Э.Детрагиаш.

Нефть дешевеет в четверг после скачка  
на 4% накануне, цена Brent —  

$49,8 за баррель
Цены на нефть эталонных марок снижаются в четверг 

после самого существенного скачка котировок более 
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чем за два месяца по итогам торгов накануне, сообщает 
MarketWatch.

Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лон-
донской бирже ICE Futures к 10:32 МСК подешевели на 
$0,77 (1,52%) — до $49,84 за баррель. На торгах в среду 
их цена увеличилась на $2,03 (4,18%), завершив день на 
уровне $50,61 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на август на 
электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи 
(NYMEX) утром в четверг опустились на $0,72 (1,44%) — 
до $49,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии 
цена контрактов выросла на $2,03 (4,24%) и составляла 
на закрытие $49,88 за баррель.

Рост в среду был обусловлен новостью о сокращении 
запасов нефти в США, которые могут свидетельствовать 
о тенденции к восстановлению баланса между спросом 
и предложением на мировом рынке углеводородов.

По данным Управления по информации в области 
энергетики (EIA) министерства энергетики США, коммер-
ческие запасы нефти на прошлой неделе сократились на 
4,053 млн баррелей. Показатель падает по итогам шестой 
недели подряд — и это самый длительный период более 
чем за год. Добыча нефти в США также снижается.

«Мы видели этот большой скачок накануне. Он пред-
оставил некоторым трейдерам хорошую возможность 
для фиксации прибыли, поскольку мы приближаемся к 
концу недели», — полагает управляющий OM Financial 
Стюарт Ив. Кроме того, подходит к концу второй квар-
тал, что также оказывает влияние на действия участни-
ков рынка, отметил он.

Трейдеры ждут повышения ставки ФРС  
не раньше 2018г

Динамика деривативов денежного рынка США 
показывает, что трейдеры ждут повышения базовой про-
центной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) 
не раньше января 2018 года.

Как отмечает агентство Bloomberg, трейдерам неред-
ко удается предсказывать траекторию изменения ставок 
лучше, чем самой ФРС. Сейчас участники рынка 
закладывают в цены более высокую вероятность пони-
жения стоимости заимствований, чем ее повышения, на 
ближайших заседаниях ЦБ, посвященных денежно-
кредитной политике.

Вероятность ужесточения денежно-кредитной полити-
ки, согласно фьючерсам на процентную ставку по 
федеральным кредитным средствам (основная ставка 
ФРС), не превышает 50% до начала 2018 года. Полнос-
тью закладываться на повышение ставки участники этого 
рынка начинают только с четвертого квартала 2018 года.

Прогнозы относительно планов центробанка карди-
нально изменились после голосования жителей Велико-
британии за выход из Европейского союза, которое 
спровоцировало обвал мировых акций и цен на сырье, а 
также рост цен государственных облигаций и укрепле-
ние доллара.

На этом фоне финансовые условия в США ухудшают-
ся, инфляционные ожидания слабеют, а перспективы 
мирового экономического роста становятся мрачнее.

Опционы на евродолларовые фьючерсы, наиболее 
активно торгуемый в мире производный инструмент де-

нежного рынка, подразумевают 25-процентную вероят-
ность снижения ставки ФРС к сентябрю. Еще два месяца 
назад котировки сигнализировали о том, что повышение 
ставки к концу текущего года — практически решенный 
вопрос.

ФРС подняла базовую ставку впервые после долгого 
перерыва в декабре 2015 года, в настоящее время она 
находится в диапазоне 0,25-0,5%.

Лидеры ЕС ужесточили позицию 
в отношении Великобритании

Позиция лидеров стран Евросоюза, зафиксированная 
по итогам завершившегося в среду саммита, снижает 
шансы Лондона на выход из ЕС на благоприятных для 
него условиях.

«Мы надеемся, что в будущем нам удастся сохранить 
Великобританию в качестве близкого партнера, и мы 
ожидаем, что Великобритания заявит свои намерения в 
этом отношении. Любое соглашение, которое будет за-
ключено с Великобританией как с третьей стороной, 
должно базироваться на балансе прав и обязанностей. 
Доступ к единому рынку требует принятия четырех сво-
бод», — говорится в итоговом заявлении саммита.

Фраза о «четырех свободах», одной из которых явля-
ется свободное движение рабочей силы, была добавле-
на в заявление в последний момент, чтобы подчеркнуть 
приверженность лидеров ЕС этому принципу, сообщает 
агентство Reuters.

«Лидеры стран ЕС сегодня совершенно ясно дали по-
нять, что доступ (Великобритании) на единый рынок тре-
бует соблюдения всех (принятых на нем — ИФ) четырех 
свобод, включая свободу передвижения. Не может быть 
единого рынка по принципу а-ля-карт», — заявил на 
пресс-конференции по итогам встречи лидеров предсе-
датель Евросовета Дональд Туск.

Если Лондон хочет иметь доступ к внутреннему рынку 
ЕС, «для этого надо уважать четыре основополагающие 
свободы без исключения или нюансов», сказал журна-
листам председатель Европейской комиссии Жан-Клод 
Юнкер.

Британский премьер Дэвид Кэмерон во вторник при-
звал коллег по союзу проявить гибкость в вопросе о сво-
бодном движении рабочей силы, если Брюссель хочет 
сохранить тесные отношения с Лондоном. Он сказал, 
что именно недовольство избирателей свободным при-
током мигрантов из других стран ЕС стало причиной ре-
шения жителей Великобритании покинуть союз. Перего-
ворам о доступе Британии на единый рынок может 
помешать вопрос о свободном перемещении рабочей 
силы, дал понять премьер.

«Это наш ответ Кэмерону», — сказал Financial Times 
высокопоставленный европейский дипломат, комменти-
руя ужесточение формулировки в заявлении по итогам 
саммита.

Многие британские политики хотели бы сохранить до-
ступ Великобритании на единый европейский рынок, но 
пока не ясно, на какие уступки они готовы будут пойти 
ради этого со своей стороны.

Борис Джонсон, возможный преемник Кэмерона, на 
этой неделе заявил в колонке в Daily Telegraph, что Лон-
дон намерен остаться частью единого европейского 
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рынка, но при этом он сможет вырваться из непрозрач-
ной законодательной системы, созданной в ЕС, а также 
«вернуть себе контроль за иммиграционной полити-
кой».

Брюссель, однако, настаивает, что Британия сможет 
пользоваться преимуществами свободной торговли, толь-
ко если будет соблюдать принцип свободного перемеще-
ния рабочей силы и продолжать платить в бюджет ЕС. 
Между тем именно эти два вопроса стали причиной того, 
что британские избиратели проголосовали за Brexit.

Таким образом, «красной чертой» для британских по-
литиков может стать именно вопрос об иммиграции.

Лондон пока не сформулировал стратегию на перего-
ворах о выходе Британии из ЕС, Брюссель же, как сви-
детельствуют заявления европейских лидеров, торопит 
его с официальным заявлением о начале этой процедуры, 
чтобы поскорее расставить все точки над i и снизить 
неопределенность.

Фунт дешевеет в четверг после 
двухдневного укрепления

Фунт стерлингов дешевеет в четверг относительно 
дол лара США после укрепления в течение двух 
предыдущих сессий.

Эксперты отмечают, что подъем курса фунта был 
лишь временным фактором и реакцией на его резкое 
ослабление после решения Великобритании о выходе 
из Евросоюза (Brexit).

В четверг фунт подешевел на 0,4% — до $1,3375. На-
кануне стоимость британской нацвалюты к доллару США 
подскочила на 0,6%.

Внимание экспертов направлено на данные о балан-
се счета текущих операций Великобритании, которые 
будут опубликованы в четверг.

Крупный дефицит счета текущих операций страны 
вызывает опасения, что поток капитала в Великобрита-
нию остановится, пишет газета Financial Times.

«Необходимо сократить дефицит очень быстро до 
приемлемого уровня, и, по моему мнению, быстрый спо-
соб сделать это — скорректировать обменный курс фун-
та», — отмечает старший экономист UBS Джон Райт.

Доллар США дорожает в четверг по отношению к евро 
после падения накануне в связи с ослаблением ожида-
ний подъема ставки Федеральной резервной системой 
(ФРС).

Стоимость евро опустилась в ходе торгов до $1,1092 
по сравнению с $1,1125 на закрытие рынка в среду.

Несмотря на то, что представители Федрезерва пока 
не комментировали, каким образом Brexit повлияет на 
политику Центробанка, инвесторы прогнозируют сохра-
нения базовой процентной ставки в США на прежнем 
уровне до конца текущего года.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, 
трейдеры считают более вероятным ее снижение Фе-
дрезервом в этом году, чем подъем, свидетельствуют 
данные CME Group.

Курс доллара к иене опустился в четверг до 
102,57 иены против 102,83 иены накануне, пара евро/
иена торгуется на уровне 113,79 иены по сравнению с 
114,39 иены по итогам предыдущей сессии.
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