
№124 (2378) 04.07.2016 р.
У ЦЬО МУ НО МЕ РІ:

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

У Рішенні Комісії №686 від 30.06.2016 року, опубліко-
ваному у «Відомостях НКЦПФР» від 02.07.2016 року 
№123 (2377), допущено технічну помилку.

Надаємо виправлений варіант тексту Рішення Комісії 
№686 від 30.06.2016 року. 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

30.06.2016  м. Київ №686

Щодо зупинення внесення 
змін до системи депозитар-
ного обліку цінних паперів, 
випущених компаніями з 
управління активами пайо-
вих інвестиційних фондів, 
крім операції пов`язаних з 
викупом та спадкуванням 
даних цінних паперів 

У зв`язку із закінченням строку дії ліцензій на здійснен-
ня професійної діяльності на фондовому ринку – діяль-
ність з управління активами інституційних інвесторів (ді-
яльність з управління активами) у компаній з управління 
активами, відповідно до пункту 30 статті 8 Закону Украї-

ни «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 
Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондо-
вого ринку (далі - Комісія)

В И Р І Ш И Л А:
1. Зупинити з 30.06.2016 внесення змін до системи де-

позитарного обліку цінних паперів, випущених компаніями 
з управління активами пайових інвестиційних фондів (пе-
релік додається), крім операції пов`язаних з викупом та 
спадкуванням даних цінних паперів, на термін до вико-
нання зобов’язань, визначених у пункті 5 цього рішення.

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» (код за ЄДРПОУ - 30370711) та депозитарним уста-
новам, що здійснюють облік прав власності на цінні па-
пери емітентів у депозитарній системі України, 
здійснювати облікові операції щодо внесення змін до 
системи депозитарного обліку щодо цінних паперів ком-
паній з управління активами (перелік додається), крім 
операцій, пов`язаних з викупом та спадкуванням цих 
цінних паперів.

3. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій Украї-
ни» невідкладно довести до відома депозитарних уста-
нов, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення 
Комісії.

4. Асоціації «Українські фондові торговці» (код за 
ЄДРПОУ 33338204), Українській Асоціації Інвестиційного 
Бізнесу (код за ЄДРПОУ 23152037) та Професійна асоці-
ація учасників ринків капіталу та деривативів (код за 
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ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів відповід-
них асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Зобов’язати компанії з управління активами прийня-
ти рішення про ліквідацію пайових інвестиційних фондів 
(перелік додається) протягом 70 днів з дня прийняття 
цього рішення та повідомити про це Комісію.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» у триден-
ний термін з моменту отримання ним копії цього рішен-
ня, повідомити Комісію про його виконання. 

7. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення компаніям з управління ак-
тивами (перелік додається) та ПАТ «Національний депо-
зитарій України». 

8. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів Комісії (О. Си-
моненко) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці», Українську Асоціацію Ін-
вестиційного Бізнесу та Професійну асоціацію учасників 
ринків капіталу та деривативів.

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти 
на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку
«30» червня 2016 року
№686

Перелік пайових інвестиційних фондів та компаній 
з управління активами, яким з 30.06.2016 зупинено 

внесення змін до системи депозитарного обліку 
цінних паперів, крім операцій, пов`язаних з викупом 

та спадкуванням даних цінних паперів
№ КУА ІСІ
1 ТОВ «КОМПАНІЯ 

З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «ЕФ 
АЙ ЕМ КАПІТАЛ» 
(код ЄДРПОУ - 
32425827)

Пайовий венчурний інвестицій-
ний фонд недиверсифікованого 
виду закритого типу «Компас 
Інвест» (код ЄДРІСІ - 2331736)

2 Пайовий венчурний інвестицій-
ний фонд недиверсифікованого 
виду закритого типу «ІНВЕСТ-
МЕНТ ЮНІОН» (код ЄДРІСІ - 
233334)

3 ТОВ 
«І.С.ІНВЕСТ» 
(код ЄДРПОУ - 
33630923)

Пайовий закритий недиверсифі-
кований венчурний інвестиційний 
фонд «І.С. КАПІТАЛ» (код 
ЄДРІСІ - 233363)

4 ТОВ «КОМПАНІЯ 
З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ 
«ВЛАДІНВЕСТ-
ГРУП» (код 
ЄДРПОУ - 
35228620)

ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКО-
ВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПЕР-
ШИЙ КРИМСЬКИЙ» (код ЄДРІСІ 
- 233939)

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«01» липня 2016  м. Київ  № 722 

Про переоформлення лі-
цензій на провадження 
професійної діяльності на 
фондовому ринку-
діяльності з торгівлі цінни-
ми паперами ТОВ «АДА-
МАНТ СЕК’ЮРІТІЗ», код за 
ЄДРПОУ 39493409 

За підсумками розгляду заяви від 22.06.2016 вих. №2 
та документів, поданих заявником до Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку на переоформ-
лення ліцензій на провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними папе-
рами, відповідно до частини 15 статті 13 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності» та 
Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих 
видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів), переоформлення ліцензії, затверджено-
го рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 14.05.2013 № 817 та зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за 
№ 854/23386 (із змінами), Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) 

ВИРІШИЛА:
1. Переоформити ліцензії серії АЕ №294771 від 

25.03.2015, серії АЕ №294772 від 25.03.2015, видані на 
підставі рішення Комісії від 24.03.2015 № 387 ТОВ «ФОН-
ДОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕПТ ПРОФІ» (код за ЄДРПОУ 
39493409) на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, 
а саме брокерської діяльності, дилерської діяльності, у 
зв’язку зі зміною найменування юридичної особи: з 
ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕПТ ПРОФІ» (місцезна-
ходження: 01032, м. Київ, вулиця Жилянська, будинок 114, 
офіс 6) на ТОВ «АДАМАНТ СЕК'ЮРІТІЗ» (місцезнаходжен-
ня: 01001, м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 5 Б).

2. Визнати недійсними ліцензії серії АЕ №294771 від 
25.03.2015, серії АЕ №294772 від 25.03.2015, видані 
ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «АКЦЕПТ ПРОФІ» на про-
вадження професійної діяльності на фондовому ринку - 
діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокер-
ської діяльності; дилерської діяльності, у зв'язку з їх 
переоформленням. 

3. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

4. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців 
цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забез-
печити внесення відповідних змін до ліцензійного реє-
стру професійних учасників ринку цінних паперів.
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6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«01» липня 2016 р.  м. Київ  №723

Про видачу ліцензії на про-
вадження професійної ді-
яльності на фондовому 
ринку – діяльності з управ-
ління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності 
з управління активами) 
ТОВ «КУА «АНТАРА»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих 
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АНТАРА» до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
(далі – Комісія) на видачу ліцензії на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку відповідно до 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності 
на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності 
з управління активами інституційних інвесторів (діяль-
ності з управління активами), затверджених рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 23 липня 2013 року № 1281, зареєстрованих в Мініс-
терстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за 
№ 1576/24108 (із змінами), 

Національна комісія  
з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1. Видати з 20.08.2016 р. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕ-

НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АНТАРА» (01021, м. Київ, вулиця Липська, 
будинок 10, ідентифікаційний код юридичної особи 
34239909) ліцензію на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з управління ак-
тивами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами) у зв’язку із закінченням 19.08.2016 року строку 
дії попередньо виданої ліцензії серії АГ № 579812.

2. Департаменту інформаційних технологій та діло-
водства (Є. Фоменко) забезпечити оприлюднення цього 
рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

3. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій 
(О. Юшкевич) забезпечити опублікування цього рішення 
в офіційному друкованому виданні Комісії. 

4. Департаменту спільного інвестування та регулю-
вання діяльності інституційних інвесторів (О. Симонен-
ко) забезпечити внесення відповідних змін до ліцензій-
ного реєстру професійних учасників ринку цінних 
паперів.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії О. Панченка.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

НКЦПФР інформує про результати свого 
чергового засідання

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку) оприлюднює результати засідання регуля-
тора фондового ринку, що відбулося 02 липня 2016 року.

За результатами розгляду питань порядку денного 
прийняті такі рішення:
1. Про схвалення доопрацьованого 
проекту рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 
«Про затвердження Змін до Положення 
щодо пруденційних нормативів профе-
сійної діяльності на фондовому ринку 
та вимог до системи управління ризика-
ми» (для оприлюднення)

рішення 
схвалено

(для оприлюд-
нення)

2. Про погодження розповсюдження ре-
кламних матеріалів ТОВ «Компанія з 
управління активами «ОТП Капітал»

прийнято 
рішення

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, що діє на підставі рішення 
Комісії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 9 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 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 24.06.2016 року № 1001070612 про державну 
реєстрацію припинення ВАТ «Сільськогосподарське від-
крите акціонерне товариство ім. 9-ої Кримської кавале-
рійської дивізії» (код за ЄДРПОУ: 00414285, 23536, Ві-
нницька область, Шаргородський район, село 
Рахни-Лісові, вул. Гагаріна, 12) 11.05.2016 року у зв’язку 
з визнанням банкрутом та відповідно до інформації, що 
надана листом Центрального ТД Комісії від 09.06.2016 р. 
№ 05/02/2213, скасовано реєстрацію випуску акцій 
ВАТ «Сільськогосподарське відкрите акціонерне то-
вариство ім. 9-ої Кримської кавалерійської дивізії» 
(код за ЄДРПОУ: 00414285). Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій ВАТ «Сільськогосподарське відкрите акціо-
нерне товариство ім. 9-ої Кримської кавалерійської диві-
зії» (код за ЄДРПОУ: 00414285) від 30.09.1998 року 
№ 107/02/1/98, видане Вінницьким територіальним управ-
лінням Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 150-КФ-С-А від 
02 липня 2016 року.

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

*   *   *
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. 9 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 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 24.06.2016 року № 1001070629 про державну 
реєстрацію припинення ВАТ «Прилуцький маслоробний 
комбінат» (код за ЄДРПОУ: 00447994, 17500, Чернігів-
ська область, місто Прилуки, вул. Дружби народів, 36) 
22.02.2016 року у зв’язку з визнанням банкрутом та від-
повідно до інформації, що надана листом Центрального 
ТД Комісії від 09.06.2016 р. № 05/02/2213, скасовано ре-
єстрацію випуску акцій ВАТ «Прилуцький маслороб-
ний комбінат» (код за ЄДРПОУ: 00447994). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ВАТ «Прилуцький масло-
робний комбінат» (код за ЄДРПОУ: 00447994) від 
12.07.1999 року № 132/24/1/99, видане Чернігівським те-
риторіальним управлінням Державної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№ 152-КФ-С-А від 02 липня 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. 9 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 (зі змінами), відповідно до відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань у формі 
витягу від 24.06.2016 року № 1001070644 про державну 
реєстрацію припинення ВАТ «Птахофабрика «Немирів-
ська» (код за ЄДРПОУ: 32359417, 22852, Вінницька об-
ласть, Немирівський район, село Бугаків) 28.04.2016 року 
у зв’язку з визнанням банкрутом та відповідно до інфор-
мації, що надана листом Центрального ТД Комісії від 
09.06.2016 р. № 05/02/2213, скасовано реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ «Птахофабрика «Немирівська» (код за 
ЄДРПОУ: 32359417). Свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ВАТ «Птахофабрика «Немирівська» (код за 
ЄДРПОУ: 32359417) від 17.12.2003 року № 634/1/03, ви-
дане Державною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 151-КФ-С-А від 
02 липня 2016 року.

*   *   *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-

шення Комісії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 24.06.2016 року 
№ 1001070661 про державну реєстрацію припинення 
ПАТ «Канівський маслосирзавод» (код за ЄДРПОУ: 
00447830, 19000, Черкаська область, м. Канів, вул. Лені-
на, 195) 23.03.2016 року у зв’язку з визнанням банкру-
том та відповідно до інформації, що надана листом Цен-
трального ТД Комісії від 09.06.2016 р. № 05/02/2213, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ПАТ «Канівський 
маслосирзавод» (код за ЄДРПОУ: 00447830). Свідо-
цтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Канівський мас-
лосирзавод» (код за ЄДРПОУ: 00447830) від 
16.08.2010 року № 662/1/10, видане Державною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку (дата видачі - 15.08.2011), 
анульовано – розпорядження № 153-КФ-С-А від 02 лип-
ня 2016 року.

*   *   *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Наці-

ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту корпоративного управ-
ління та корпоративних фінансів, що діє на підставі рі-
шення Комісії від 10.11.2015 № 1843, та на підставі п. 9 
розділу І Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 
затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 23.04.2013 року № 737, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354 (зі змінами), відповідно 
до відомостей з Єдиного державного реєстру юридич-
них осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у формі витягу від 24.06.2016 року 
№ 1001070674 про державну реєстрацію припинення 
ЗАТ «Унтекс-Поділля» (код за ЄДРПОУ: 24086443, 
03057, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 37, корпус 4, 
кв.131) 24.03.2016 року у зв’язку з визнанням банкрутом 
та відповідно до інформації, що надана листом Цен-
трального ТД Комісії від 09.06.2016 р. № 05/02/2213, 
скасовано реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Унтекс-
Поділля» (код за ЄДРПОУ: 24086443). Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій ЗАТ «Унтекс-Поділля» (код за 
ЄДРПОУ: 24086443) від 28.04.1998 року № 206/10/1/98, 
видане Територіальним управлінням Державної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку у м. Києві та Київській 
області, анульовано – розпорядження № 154-КФ-С-А 
від 02 липня 2016 року.

02.07.2016 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 емітента
для опублікування в офіційному друкованому виданні

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ»
2. Код за ЄДРПОУ 21547168
3. Місцезнаходження 08130, Київська обл., 

с. Петропавлiвська Борщагiвка., 
вул.Петропавлiвська, 4. 

4. Міжміський код, телефон та факс 044 371 40 47 044 371 40 47
5. Електронна поштова адреса ngresko@altsest.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://altsest.com/

7. Вид особливої інформації Рішення емітента про утворен-
ня, припинення його філій, 
представництв

II. Текст повідомлення
30.06.2016р. загальними зборами акцiонерiв АТ «Альцест» (ПРОТОКОЛ 

№ 300616 ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ АТ «АЛЬЦЕСТ» вiд 
30.06.2016р) було прийняте рiшення про закриття (лiквiдацiю) Луганської 
фiлiї Приватного акцiонерного товариства «АЛЬЦЕСТ» (код за ЄДРПОУ 
ВП — 38010550, мiсцезнаходження: 91021, Луганська обл., мiсто Луганськ, 
Артемiвський район, вулиця Совєтская, будинок 12А) у зв’язку з виробни-
чою необхiднiстю. Повноваження на закриття фiлiї наданi Генеральному 
Директору АТ «Альцест» Лисову Д.В. 

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 Лисов Дмитро Володимирович
Генеральний Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АЛЬЦЕСТ»

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 «УКРАїНСЬКА IНОВАЦIйНО-ФIНАН СО-
ВА КОМПАНIЯ»

2. Код за ЄДРПОУ 25198262
3. Місцезнаходження 04212, м. Київ, ул. Маршала Малиновського, 12А
4. Міжміський код, телефон та факс 044 495-23-73 044 495-23-75
5. Електронна поштова адреса leshchenko@vsei.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.uifc.kiev.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Хомiнську Людмилу Iванiвну звiльнено з посади головного бухгалтера 

згiдно Наказу №3-к/ос вiд 25.05.16 (фiзичною особою згоди на розкриття 

паспортних даних не надано, часткою у статутному капiталi ПАТ «УIФК» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). 
Посаду обiймала з 02.11.2015 року. 

Лещенко Олену Петрiвну призначено на посаду головного бухгалтера 
згiдно Наказу №6-к вiд 30.06.16 (фiзичною особою згоди на розкриття пас-
портних даних не надано, часткою у статутному капiталi ПАТ «УIФК» не 
володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має). 
Посади, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: з 2011 по 2014  – 
бухгалтер, заступник головного бухгалтера в ТОВ «ДСС Глобал Трейдiнг», 
2015 – спецiалiст вiддiлу контролiнгу та управлiнської звiтностi в ТОВ «Нова 
пошта», з 2015 по 2016 – бухгалтер ТОВ «ВС Енерджi Iнтернейшнл Украї-
на».

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 Бобриньов Олег Володимирович 30.06.2016
Генеральний 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 

1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство  
«БІОФАРМА»

2. Код за ЄДРПОУ 36273281
3. Місцезнаходження 03680 м. Київ Амосова,будинок 9
4. Міжміський код, телефон та факс (044)277-36-20 (044)277-36-10
5. Електронна поштова адреса jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

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

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

II. Текст повідомлення 
1)Рішення про звільнення прийнято одноосібним акціонером ПрАТ «БІО-

ФАРМА» 01.07.2016 р., Протокол №3.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного 

акціонера №3 від 01.07.2016 р.
Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (паспорт: серія СК 

номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відділом №1 Білоцерківсько-
го МУГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Голова Спо-
стережної ради, звільнена.

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 01.07.2014 р.
2)Рішення про звільнення прийнято одноосібним акціонером 

01.07.2016 р., Протокол №3.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного 

акціонера №3 від 01.07.2016 р. 
Посадова особа Niobera Investments Limited (паспорт: серія номер ви-

даний р. ), яка займала посаду Член Спостережної ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 93,260582%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 93,261%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 01.07.2014 р.
3)Рішення про призначення прийнято одноосібним акціонером 

ПрАТ «БІОФАРМА» 01.07.2016 р., Протокол №3.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосіб-

ного акціонера №3 від 01.07.2016 р.
Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (паспорт: серія СК 

номер 705589 виданий 27.12.1997 р. Міським відідлом №1 Білоцерківсько-
го МУГУ МВС України в Київській області), призначена на посаду Голова 
Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до наступних річних зборів Товариства.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова 

Наглядової ради ПрАТ «БІОФАРМА», Перший щаступник Міністра інфра-
структури України, Міністр транспорту та звязку України, Директор ДК «Укр-
трансгаз» НАК «Нафтогаз України».

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
4) Рішення про призначення прийнято одноосібним акціонером 

01.07.2016 р., Протокол №3.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосіб-

ного акціонера №3 від 01.07.2016 р.
Посадова особа Магалецький Костянтин Іванович (паспорт: серія МЕ 

номер 814307 виданий 20.03.2007 р. Оболонським РУГУ МВС України в 
м. Києві), призначена на посаду Член Спостережної ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до наступних річних загальних збо-

рів.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: партнер 

компанії Horizont Capital. 
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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  Маковський О.А.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «бІОФАРМА»
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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@cvgas.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої ін-
формації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"Чернiвцiгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд
30.06.2016 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження посадових осіб:  1. Голова Правлiння Горда Вiктор Єв-
генович, не володіє акціями товариства. Посадова особа обрана Головою
Правлiння 24.07.2013 р. 2.Член Правлiння Симака Олег Миколайович, не
володіє акціями товариства.  Посадова особа обрана Членом Правлiння
24.07.2013 р. 3. Член Правлiння Палiйчук Володимир Дмитрович, не во-
лодіє акціями товариства.  Посадова особа перебувала на посадi Члена
Правлiння з 30.09.2011 р. (переобрано 24.07.2013 р.). 4. Член Правлiння
Гомольська Олеся Михайлiвна, не володіє акціями товариства.  Посадо-
ва особа перебувала на посадi Члена Правлiння з 21.06.2012 р. (переоб-
рано 24.07.2013 р.).5. Член Правлiння Гаврилюк Михайло Орестович, не
володіє акціями товариства. Посадова особа перебувала на посадi Чле-
на Правлiння з 28.09.2015 р. 6. Член Правлiння Кривко Дмитро Михай-
лович, не володіє акціями товариства. Посадова особа перебувала на по-
садi Члена Правлiння з 28.01.2016 р. Обрано з 01.07.2016 р., строком на
3 (три) роки, до 30.06.2019 р. (включно) наступних осіб:  1. Голова Прав-
лiння Горда Вiктор Євгенович, не володіє акціями товариства.  Посадова
особа обрана Головою Правлiння 24.07.2013 р. Попереднi посади, якi
обiймала особа протягом п'яти рокiв: перший заступник Голови Правлiн-
ня - заступник Голови Правлiння з питань облiку та реалiзацiї газу ПАТ
"Чернiвцiгаз" з 04.04.2011 р., тимчасово виконуючий обов'язки Голови
Правлiння ПАТ "Чернiвцiгаз" з 20.11.2012 р., Голова Правлiння ПАТ "Чер-
нiвцiгаз" з 01.08.2013 р. 2. Директор технiчний - Член Правлiння Симака
Олег Миколайович, не володіє акціями товариства.  Посадова особа об-
рана Членом Правлiння 24.07.2013 р. Попереднi посади, якi обiймала
особа протягом п'яти рокiв: виконуючий обов'язки заступника Голови
Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв ПАТ "Чер-
нiвцiгаз" з 08.04.2013 р., заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяль-
ностi та обслуговування клiєнтiв ПАТ "Чернiвцiгаз" з 01.08.2013 р.3. Ди-
ректор з безпеки - Член Правлiння Палiйчук Володимир Дмитрович, не
володіє акціями товариства.  Посадова особа перебувала на посадi Чле-
на Правлiння з 30.09.2011 р. (переобрано 24.07.2013р.). Попереднi поса-
ди, якi обiймала особа протягом п'яти рокiв: заступник Голови Правлiння
з економiчної безпеки ПАТ "Чернiвцiгаз" з 22.12.2010 р.4. Директор Фiнан-
совий - Член Правлiння Гомольська Олеся Михайлiвна, не володіє акці-
ями товариства. Посадова особа перебувала на посадi Члена Правлiння
з 21.06.2012 р. (переобрано 24.07.2013р.). Попереднi посади, якi обiй-
мала особа протягом п'яти рокiв: виконуюча обов'язки заступника Голови
Правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ "Чернiвцiгаз" з 02.03.2012
р., заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ
"Чернiвцiгаз" з 02.04.2012 р. 5. Директор комерцiйний- Член Правлiння
Гаврилюк Михайло Орестович, не володіє акціями товариства. Посадова
особа перебувала на посадi Члена Правлiння з 28.09.2015 р. Попереднi
посади, якi обiймала особа протягом п'яти рокiв: виконуючий обов'язки
начальника управлiння облiку та реалiзацiї природного газу ПАТ "Чернiв-
цiгаз" з 12.01.2011р., виконуючий обов'язки начальника вiддiлу облiку та
реалiзацiї газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 16.05.2011р., заступник начальника вiд-
дiлу облiку та реалiзацiї газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 10.08.2011р., начальник
управлiння реалiзацiї природного газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 01.08.2013р.,
виконуючий обов'язки заступника Голови Правлiння з постачання та облi-
ку газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 01.07.2015р., заступник Голови Правлiння з
постачання та облiку газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 28.09.2015 р.6. Директор
технiчний - Член Правлiння Кривко Дмитро Михайлович, не володіє акці-
ями товариства. Посадова особа перебувала на посадi Члена Правлiння
з 28.01.2016 р. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом п'яти ро-
кiв: виконуючий обов'язки начальника Сторожинецього УГГ ПАТ "Чернiв-
цiгаз" з 08.08.2011 р., начальник Сторожинецього УГГ ПАТ "Чернiвцiгаз" з
03.10.2011 р., виконуючий обов'язки Першого заступника Голови Правлiн-
ня - Головного iнженера ПАТ "Чернiвцiгаз" з 02.11.2015 р., Перший заступ-
ник Голови Правлiння - Головний iнженер ПАТ "Чернiвцiгаз" з 28.01.2016
р. Згоди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi посадові особи
не надали. Посадові особи непогашених судимостей не мають.

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 30.06.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпропетровськ, вул.Олександра Ко-

ниського, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740 22 73, (056) 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОГАЗ" №30/06-2016 від

30.06.2016р. припинити повноваження Голови та членів Правління Това-
риства:

- Голова Правлiння, Пiкiнер Свiтлана Юрiївна. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
0,000066%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Особа перебувала на посадi Голови Правлiння з 01.08.2014р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння - Головний iнженер, Безпрозваний Юрiй
Леонтiйович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Час-
ткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi Перший зас-
тупник Голови Правлiння - Головний iнженер з 21.01.2014р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу, Iльєнко Ар-
тем Сергiйович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi заступ-
ника Голови Правлiння з постачання та облiку газу з 01.08.2013р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговуван-
ня клiєнтiв, Гончар Сергiй Юрiйович. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала
на посадi заступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслу-
говування клiєнтiв з 01.08.2013р. по 30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки, Воробйов Володи-
мир Iллiч. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Час-
ткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi заступника Го-
лови Правлiння з економiчної безпеки з 06.08.2012р. по 30.06.2016р.

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОГАЗ" №30/06-2016 від
30.06.2016р. обрати Правління Товариства:

- Голова Правлiння, Пiкiнер Свiтлана Юрiївна. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
0,000066%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5 ро-

кiв: ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - заступник генерального директора з фiнансiв та
економiки, заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань,
т.в.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння. Призначено строком на 3 (три)
роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор технiчний - Член Правлiння, Безпрозваний Юрiй Леонтiй-
ович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяль-
ностi за останнi 5 рокiв: ПАТ "КРИВОРIЖГАЗ" - перший заступник Голови
Правлiння - Головний iнженер; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - в.о. Першого заступни-
ка Голови правлiння - головний iнженер, перший заступник Голови правлiн-
ня - головний iнженер. Призначено строком на 3 (три) роки, а саме до 30
червня 2019 року (включно);

- Директор комерцiйний - Член Правлiння, Iльєнко Артем Сергiйович.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: ПАТ "СУМИГАЗ" - заступник Голови правлiння; ПАТ "ДНIП-
РОГАЗ" - начальник служби будiвництва та газифiкацiї, заступник Гене-
рального директора по газу, заступник Голови правлiння з питень газопос-
тачання, заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу. Призна-
чено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор фiнансовий - Член Правлiння, Кузнецова Лiлiя Федорiвна.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - провiдний iнженер з органiзацiї та нор-
мування працi, провiдний екномiст, начальник ввiдiлу економiчного плану-
вання. Призначено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 ро-
ку (включно);

- Директор з комерцiйної дiяльностi, Гончар Сергiй Юрiйович.Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статутному капi-
талi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5
рокiв: директор ПП "Ройк"; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - заступник генерального ди-
ректора з будiвництва та iншої дiяльностi, заступник Голови Правлiння з
будiвництва та iншої дiяльностi, заступник Голови Правлiння з комерцiйної
дiяльностi та обслуговування клiєнтiв.. Призначено строком на 3 (три) ро-
ки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор з безпеки - Член Правлiння, Воробйов Володимир Iллiч.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - ди-
ректор з безпеки, заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки. Приз-
начено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).

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

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

В.о. Голови Правлiння Воробйов Володимир Iллiч
01.07.2016 р.

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@cvgas.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої ін-
формації Відомості про рішення емітента про утворення, припинен-
ня його філій, представництв.

2. Текст повідомлення Наглядова рада ПАТ "Чернiвцiгаз" 30.06.2016 р.
прийняла рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд
30.06.2016 р.) лiквiдувати (закрити) вiдокремлений пiдроздiл (фiлiю) Товарис-
тва: ФIЛIЯ З РЕАЛIЗАЦIЇ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКЦIЇ "ЧЕРНIВЦIГАЗ",
iдентифiкацiйний код: 25078523, мiсцезнаходження: 60313, Чернiвецька обл.,
Новоселицький район, село Магала. Основний вид дiяльностi 47.78 Роздрiб-
на торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах.
Причина лiквiдацiї - змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства.

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 30.06.2016 р.

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 Інтернет, яка 
додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

http://www.bisbank.com.ua/images/general/
info-01072016.pdf

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

II. Текст повідомлення
Фiзична особа-акцiонер банку володiв 9,9% вiд загальної кiлькостi 

акцiй, що складало 9,9% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй фiзична особа-акцiонер банку володiє 17,5% 
вiд загальної кiлькостi акцiй, що складає 17,5% в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй.

Фiзична особа-акцiонер банку володiв 9,154% вiд загальної кiлькостi 
акцiй, що складало 9,154% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй фiзична особа-акцiонер банку володiє 17,5% 
вiд загальної кiлькостi акцiй, що складає 17,5% в загальнiй кiлькостi голо-
суючих акцiй.

Фiзична особа-акцiонер банку володiв 1,34% вiд загальної кiлькостi 
акцiй, що складало 1,34% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля 
змiни розмiру пакету акцiй фiзична особа-акцiонер банку спiльно з 
асоцiйованою особою володiє 10% вiд загальної кiлькостi акцiй, що скла-
дає 10% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй.

Фiзична особа володiла 0% вiд загальної кiлькостi акцiй, що складало 
0% в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. Пiсля змiни розмiру пакету 
акцiй фiзична особа-акцiонер банку спiльно з асоцiйованою особою 
володiє 10% вiд загальної кiлькостi акцiй, що складає 10% в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй.

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 I.В.
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2016.07.01

(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпропетровськ, вул.Олександра Ко-

ниського, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740 22 73, (056) 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОГАЗ" №30/06-2016 від

30.06.2016р. припинити повноваження Голови та членів Правління Това-
риства:

- Голова Правлiння, Пiкiнер Свiтлана Юрiївна. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
0,000066%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Особа перебувала на посадi Голови Правлiння з 01.08.2014р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння - Головний iнженер, Безпрозваний Юрiй
Леонтiйович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Час-
ткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi Перший зас-
тупник Голови Правлiння - Головний iнженер з 21.01.2014р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу, Iльєнко Ар-
тем Сергiйович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi заступ-
ника Голови Правлiння з постачання та облiку газу з 01.08.2013р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговуван-
ня клiєнтiв, Гончар Сергiй Юрiйович. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала
на посадi заступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслу-
говування клiєнтiв з 01.08.2013р. по 30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки, Воробйов Володи-
мир Iллiч. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Час-
ткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi заступника Го-
лови Правлiння з економiчної безпеки з 06.08.2012р. по 30.06.2016р.

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОГАЗ" №30/06-2016 від
30.06.2016р. обрати Правління Товариства:

- Голова Правлiння, Пiкiнер Свiтлана Юрiївна. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
0,000066%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5 ро-

кiв: ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - заступник генерального директора з фiнансiв та
економiки, заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань,
т.в.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння. Призначено строком на 3 (три)
роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор технiчний - Член Правлiння, Безпрозваний Юрiй Леонтiй-
ович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяль-
ностi за останнi 5 рокiв: ПАТ "КРИВОРIЖГАЗ" - перший заступник Голови
Правлiння - Головний iнженер; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - в.о. Першого заступни-
ка Голови правлiння - головний iнженер, перший заступник Голови правлiн-
ня - головний iнженер. Призначено строком на 3 (три) роки, а саме до 30
червня 2019 року (включно);

- Директор комерцiйний - Член Правлiння, Iльєнко Артем Сергiйович.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: ПАТ "СУМИГАЗ" - заступник Голови правлiння; ПАТ "ДНIП-
РОГАЗ" - начальник служби будiвництва та газифiкацiї, заступник Гене-
рального директора по газу, заступник Голови правлiння з питень газопос-
тачання, заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу. Призна-
чено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор фiнансовий - Член Правлiння, Кузнецова Лiлiя Федорiвна.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - провiдний iнженер з органiзацiї та нор-
мування працi, провiдний екномiст, начальник ввiдiлу економiчного плану-
вання. Призначено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 ро-
ку (включно);

- Директор з комерцiйної дiяльностi, Гончар Сергiй Юрiйович.Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статутному капi-
талi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5
рокiв: директор ПП "Ройк"; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - заступник генерального ди-
ректора з будiвництва та iншої дiяльностi, заступник Голови Правлiння з
будiвництва та iншої дiяльностi, заступник Голови Правлiння з комерцiйної
дiяльностi та обслуговування клiєнтiв.. Призначено строком на 3 (три) ро-
ки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор з безпеки - Член Правлiння, Воробйов Володимир Iллiч.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - ди-
ректор з безпеки, заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки. Приз-
начено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).

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

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

В.о. Голови Правлiння Воробйов Володимир Iллiч
01.07.2016 р.

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@cvgas.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої ін-
формації Відомості про рішення емітента про утворення, припинен-
ня його філій, представництв.

2. Текст повідомлення Наглядова рада ПАТ "Чернiвцiгаз" 30.06.2016 р.
прийняла рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд
30.06.2016 р.) лiквiдувати (закрити) вiдокремлений пiдроздiл (фiлiю) Товарис-
тва: ФIЛIЯ З РЕАЛIЗАЦIЇ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКЦIЇ "ЧЕРНIВЦIГАЗ",
iдентифiкацiйний код: 25078523, мiсцезнаходження: 60313, Чернiвецька обл.,
Новоселицький район, село Магала. Основний вид дiяльностi 47.78 Роздрiб-
на торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах.
Причина лiквiдацiї - змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства.

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 30.06.2016 р.
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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@cvgas.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої ін-
формації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ
"Чернiвцiгаз" (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд
30.06.2016 р.) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента. Припине-
но повноваження посадових осіб:  1. Голова Правлiння Горда Вiктор Єв-
генович, не володіє акціями товариства. Посадова особа обрана Головою
Правлiння 24.07.2013 р. 2.Член Правлiння Симака Олег Миколайович, не
володіє акціями товариства.  Посадова особа обрана Членом Правлiння
24.07.2013 р. 3. Член Правлiння Палiйчук Володимир Дмитрович, не во-
лодіє акціями товариства.  Посадова особа перебувала на посадi Члена
Правлiння з 30.09.2011 р. (переобрано 24.07.2013 р.). 4. Член Правлiння
Гомольська Олеся Михайлiвна, не володіє акціями товариства.  Посадо-
ва особа перебувала на посадi Члена Правлiння з 21.06.2012 р. (переоб-
рано 24.07.2013 р.).5. Член Правлiння Гаврилюк Михайло Орестович, не
володіє акціями товариства. Посадова особа перебувала на посадi Чле-
на Правлiння з 28.09.2015 р. 6. Член Правлiння Кривко Дмитро Михай-
лович, не володіє акціями товариства. Посадова особа перебувала на по-
садi Члена Правлiння з 28.01.2016 р. Обрано з 01.07.2016 р., строком на
3 (три) роки, до 30.06.2019 р. (включно) наступних осіб:  1. Голова Прав-
лiння Горда Вiктор Євгенович, не володіє акціями товариства.  Посадова
особа обрана Головою Правлiння 24.07.2013 р. Попереднi посади, якi
обiймала особа протягом п'яти рокiв: перший заступник Голови Правлiн-
ня - заступник Голови Правлiння з питань облiку та реалiзацiї газу ПАТ
"Чернiвцiгаз" з 04.04.2011 р., тимчасово виконуючий обов'язки Голови
Правлiння ПАТ "Чернiвцiгаз" з 20.11.2012 р., Голова Правлiння ПАТ "Чер-
нiвцiгаз" з 01.08.2013 р. 2. Директор технiчний - Член Правлiння Симака
Олег Миколайович, не володіє акціями товариства.  Посадова особа об-
рана Членом Правлiння 24.07.2013 р. Попереднi посади, якi обiймала
особа протягом п'яти рокiв: виконуючий обов'язки заступника Голови
Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв ПАТ "Чер-
нiвцiгаз" з 08.04.2013 р., заступник Голови Правлiння з комерцiйної дiяль-
ностi та обслуговування клiєнтiв ПАТ "Чернiвцiгаз" з 01.08.2013 р.3. Ди-
ректор з безпеки - Член Правлiння Палiйчук Володимир Дмитрович, не
володіє акціями товариства.  Посадова особа перебувала на посадi Чле-
на Правлiння з 30.09.2011 р. (переобрано 24.07.2013р.). Попереднi поса-
ди, якi обiймала особа протягом п'яти рокiв: заступник Голови Правлiння
з економiчної безпеки ПАТ "Чернiвцiгаз" з 22.12.2010 р.4. Директор Фiнан-
совий - Член Правлiння Гомольська Олеся Михайлiвна, не володіє акці-
ями товариства. Посадова особа перебувала на посадi Члена Правлiння
з 21.06.2012 р. (переобрано 24.07.2013р.). Попереднi посади, якi обiй-
мала особа протягом п'яти рокiв: виконуюча обов'язки заступника Голови
Правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ "Чернiвцiгаз" з 02.03.2012
р., заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань ПАТ
"Чернiвцiгаз" з 02.04.2012 р. 5. Директор комерцiйний- Член Правлiння
Гаврилюк Михайло Орестович, не володіє акціями товариства. Посадова
особа перебувала на посадi Члена Правлiння з 28.09.2015 р. Попереднi
посади, якi обiймала особа протягом п'яти рокiв: виконуючий обов'язки
начальника управлiння облiку та реалiзацiї природного газу ПАТ "Чернiв-
цiгаз" з 12.01.2011р., виконуючий обов'язки начальника вiддiлу облiку та
реалiзацiї газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 16.05.2011р., заступник начальника вiд-
дiлу облiку та реалiзацiї газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 10.08.2011р., начальник
управлiння реалiзацiї природного газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 01.08.2013р.,
виконуючий обов'язки заступника Голови Правлiння з постачання та облi-
ку газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 01.07.2015р., заступник Голови Правлiння з
постачання та облiку газу ПАТ "Чернiвцiгаз" з 28.09.2015 р.6. Директор
технiчний - Член Правлiння Кривко Дмитро Михайлович, не володіє акці-
ями товариства. Посадова особа перебувала на посадi Члена Правлiння
з 28.01.2016 р. Попереднi посади, якi обiймала особа протягом п'яти ро-
кiв: виконуючий обов'язки начальника Сторожинецього УГГ ПАТ "Чернiв-
цiгаз" з 08.08.2011 р., начальник Сторожинецього УГГ ПАТ "Чернiвцiгаз" з
03.10.2011 р., виконуючий обов'язки Першого заступника Голови Правлiн-
ня - Головного iнженера ПАТ "Чернiвцiгаз" з 02.11.2015 р., Перший заступ-
ник Голови Правлiння - Головний iнженер ПАТ "Чернiвцiгаз" з 28.01.2016
р. Згоди на оприлюднення iнформацiї про паспортнi данi посадові особи
не надали. Посадові особи непогашених судимостей не мають.

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 30.06.2016 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ДНІПРОГАЗ"
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНIПРОГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 20262860
3. Місцезнаходження: 49029, м.Днiпропетровськ, вул.Олександра Ко-

ниського, 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 740 22 73, (056) 740 22 73
5. Електронна поштова адреса: Viktoriya.Zhevzhyk@dpgorgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: https://dpgor.104.ua/ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОГАЗ" №30/06-2016 від

30.06.2016р. припинити повноваження Голови та членів Правління Това-
риства:

- Голова Правлiння, Пiкiнер Свiтлана Юрiївна. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
0,000066%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Особа перебувала на посадi Голови Правлiння з 01.08.2014р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння - Головний iнженер, Безпрозваний Юрiй
Леонтiйович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Час-
ткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi Перший зас-
тупник Голови Правлiння - Головний iнженер з 21.01.2014р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу, Iльєнко Ар-
тем Сергiйович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за ко-
рисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi заступ-
ника Голови Правлiння з постачання та облiку газу з 01.08.2013р. по
30.06.2016р.;

- заступник Голови правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговуван-
ня клiєнтiв, Гончар Сергiй Юрiйович. Особа не надала згоди на розкриття
паспортних данних. Часткою в статутному капiталi не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Особа перебувала
на посадi заступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслу-
говування клiєнтiв з 01.08.2013р. по 30.06.2016р.;

- заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки, Воробйов Володи-
мир Iллiч. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Час-
ткою в статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисли-
вi та посадовi злочини не має. Особа перебувала на посадi заступника Го-
лови Правлiння з економiчної безпеки з 06.08.2012р. по 30.06.2016р.

Згідно протоколу Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОГАЗ" №30/06-2016 від
30.06.2016р. обрати Правління Товариства:

- Голова Правлiння, Пiкiнер Свiтлана Юрiївна. Особа не надала згоди
на розкриття паспортних данних. Володiє часткою в статутному капiталi
0,000066%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5 ро-

кiв: ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - заступник генерального директора з фiнансiв та
економiки, заступник Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань,
т.в.о. Голови Правлiння, Голова Правлiння. Призначено строком на 3 (три)
роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор технiчний - Член Правлiння, Безпрозваний Юрiй Леонтiй-
ович. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в
статутному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяль-
ностi за останнi 5 рокiв: ПАТ "КРИВОРIЖГАЗ" - перший заступник Голови
Правлiння - Головний iнженер; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - в.о. Першого заступни-
ка Голови правлiння - головний iнженер, перший заступник Голови правлiн-
ня - головний iнженер. Призначено строком на 3 (три) роки, а саме до 30
червня 2019 року (включно);

- Директор комерцiйний - Член Правлiння, Iльєнко Артем Сергiйович.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: ПАТ "СУМИГАЗ" - заступник Голови правлiння; ПАТ "ДНIП-
РОГАЗ" - начальник служби будiвництва та газифiкацiї, заступник Гене-
рального директора по газу, заступник Голови правлiння з питень газопос-
тачання, заступник Голови Правлiння з постачання та облiку газу. Призна-
чено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор фiнансовий - Член Правлiння, Кузнецова Лiлiя Федорiвна.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статут-
ному капiталi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - провiдний iнженер з органiзацiї та нор-
мування працi, провiдний екномiст, начальник ввiдiлу економiчного плану-
вання. Призначено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 ро-
ку (включно);

- Директор з комерцiйної дiяльностi, Гончар Сергiй Юрiйович.Особа не
надала згоди на розкриття паспортних данних. Часткою в статутному капi-
талi не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 5
рокiв: директор ПП "Ройк"; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - заступник генерального ди-
ректора з будiвництва та iншої дiяльностi, заступник Голови Правлiння з
будiвництва та iншої дiяльностi, заступник Голови Правлiння з комерцiйної
дiяльностi та обслуговування клiєнтiв.. Призначено строком на 3 (три) ро-
ки, а саме до 30 червня 2019 року (включно);

- Директор з безпеки - Член Правлiння, Воробйов Володимир Iллiч.
Часткою в статутному капiталi не володiє. Особа не надала згоди на роз-
криття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини не має. Посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за
останнi 5 рокiв: служба в органах внутрiшнiх справ; ПАТ "ДНIПРОГАЗ" - ди-
ректор з безпеки, заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки. Приз-
начено строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно).

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

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

В.о. Голови Правлiння Воробйов Володимир Iллiч
01.07.2016 р.

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@cvgas.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується
емітентом для розкриття інформації http://cv.104.ua 1.8 Вид особливої ін-
формації Відомості про рішення емітента про утворення, припинен-
ня його філій, представництв.

2. Текст повідомлення Наглядова рада ПАТ "Чернiвцiгаз" 30.06.2016 р.
прийняла рiшення (Протокол засiдання Наглядової ради № 30/06-2016 вiд
30.06.2016 р.) лiквiдувати (закрити) вiдокремлений пiдроздiл (фiлiю) Товарис-
тва: ФIЛIЯ З РЕАЛIЗАЦIЇ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНО-
ГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКЦIЇ "ЧЕРНIВЦIГАЗ",
iдентифiкацiйний код: 25078523, мiсцезнаходження: 60313, Чернiвецька обл.,
Новоселицький район, село Магала. Основний вид дiяльностi 47.78 Роздрiб-
на торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах.
Причина лiквiдацiї - змiни в органiзацiйнiй структурi Товариства.

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 30.06.2016 р.

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«АГРОПРОСПЕРІС бАНК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК»

2. Код за ЄДРПОУ 35590956 
3. Місцезнаходження вул. Дегтярівська, 27-Т (літера А), м. Київ
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 392 93 97
5. Електронна поштова адреса vkutova@ap-bank.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації http://www.ap-bank.com/information_
for_publication.html

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

2. Текст повідомлення 
Спостережною радою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» від 30 червня 2016 року (Протокол № 18), при-
йнято рішення, а саме:

- Призначено з «01» липня 2016 року Шклярука Олексія Григоровича на 
посаду члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«АГРОПРОСПЕРІС БАНК» строком на 5 років (згоди на оприлюднення пас-
портних даних Шкляруком О. Г. не надано). Посадова особа не має непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини, не володіє акціями 
(часткою в статутному капіталі) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИ-

СТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». Протягом останніх п'яти років своєї тру-
дової дiяльностi Шклярук О.Г. обіймав посади: ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ 
БАНК»: директор Департаменту регіонального ризик-менеджменту та під-
тримки, уповноважений представник директора з оцінки ризиків; начальник 
управління з оцінки ризиків малого та середнього бізнесу, менеджер з оцін-
ки ризиків МСБ управління з оцінки ризиків малого та середнього бізнесу 
Департаменту оцінки ризиків малого та середнього бізнесу; менеджер з 
оцінки ризиків МСБ, головний спеціаліст з оцінки ризиків МСБ управління з 
оцінки ризиків малого та середнього бізнесу Департаменту оцінки ризиків 
роздрібного бізнесу. АТ ПРОКРЕДИТ БАНК: в.о. керівника відділу бізнес-
клієнтів. 

- Припинено повноваження (звільнено) члена Правління ПУБЛІЧНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» Ричика Олега 
Олександровича за угодою сторін «04 » липня 2016 року (останній день 
повноважень) (згоди на оприлюднення паспортних даних Ричиком О.О. не 
надано). Посадова особа не має непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини, не володіє акціями (часткою в статутному капіталі) ПУ-
БЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АГРОПРОСПЕРІС БАНК». 
Перебував на посаді 11 місяців. Замість звільненої особи нікого не призна-
чено.

3. Підпис 
Особи, зазначені нижче, підтверджують достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнають, що вони несуть відповідальність 
згідно з законодавством.

Голова Правління            С.А. Щепанський  01.07.2016 року
М. П. (підпис) (ініціали та прізвище)                      (дата)
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.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 
На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ

"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Голо-
ви Правління Товариства, у зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним
Контракту та звільнено з займаної посади 30 червня 2016 року на підставі
п.8 ст.36 КЗпП України. Перебував на цiй посадi з 20.12.2013 . Часткою в
статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Чле-
на Правління - Першого заступника Голови Правління - Головного інжене-
ра Товариства, у зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту
та звільнено з займаної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36
КЗпП України. Перебувала на цiй посадi з 12.03.2014 . Часткою в статутно-
му капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Чле-
на правління - заступника Голови Правління з фінансово-економічних пи-
тань,  у зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звіль-
нено з займаної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП Ук-
раїни. Перебувала на цiй посадi з 14.07.2014 . Часткою в статутному капі-
талі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Чле-
на правління - заступника Голови Правління з постачання та обліку газу,  у
зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звільнено з
займаної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП України.
Перебував на цiй посадi з 05.12.2014 . Часткою в статутному капіталі не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Чле-
на правління - заступника Голови Правління з економічної безпеки,  у зв'яз-
ку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звільнено з зай-
маної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП України. Пе-
ребував на цiй посадi з 01.08.2013 . Часткою в статутному капіталі не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано Голову Правління Това-
риства з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2019

року (включно). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх
п"яти років -  Голова Правління "Дніпропетровськгаз", Голова Правління
ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Днiпропетровськгаз" - заступник Голови Правлiння з
облiку та реалiзацiї природного газу. Часткою в статутному капіталі не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора технічного з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки, а саме до 30
червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа обіймала протя-
гом останніх п"яти років - Перший заступник Голови Правління - Головний
інженер, начальник виробничо-технiчного управлiння ПАТ "Днiпропет-
ровськгаз". Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора фінансового з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки, а саме до
30 червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п"яти років - заступник Голови Правління з фінансово-еко-
номічних питань, начальник вiддiлу бюджетування та контролю, начальник
фiнансово-економiчного управлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз". Часткою в
статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора з безпеки з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки. а саме до 30
червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа обіймала протя-
гом останніх п’яти років - заступник Голови Правління з економічної безпе-
ки ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Криворiжгаз" - заступник генерального
директора з питань безпеки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора  комерційного з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки, а саме до
30 червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п"яти років - начальник управління контролю та організації
обліку газу ПАТ "Дніпропетровськгаз", заступник  Голови правління з поста-
чання та обліку газу ПАТ "Житомиргаз", заступник  Голови правління з пос-
тачання та обліку газу ПАТ "Криворіжгаз", керівник абонентської групи ПАТ
"Дніпропетровськгаз" . Часткою в статутному капіталі не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора з капітального будівництва з 01 липня 2016 року  строком на 3 ро-
ки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа
обіймала протягом останніх п"яти років - начальник відділу капітального
будівництва ПАТ "Дніпропетровськгаз". Часткою в статутному капіталі не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова Правління Френкель Ю.Д.
01.07.2016 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ:14352406
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 787-02-64 (056) 787-02-63
5. Електронна поштова адреса: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:http://creditdnepr.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" прийнято рiшення вiд 30.06.2016 про дострокове
припинення повноважень Заступника Голови Правлiння - директора з пи-
тань безпеки ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" КОНОНЕНКО Павла Миколай-
овича (паспорт АН717707, виданий 19.06.2008 Iндустрiальним РВ ДМУ

УМВС України в Днiпропетровськiй областi), на пiдставi заяви про звiль-
нення за власним бажанням (Наказ №500-вк вiд 30.06.2016 р.).

Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Кононенко П.М. в статут-
ному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

На посадi Заступника Голови Правлiння - директора з питань безпеки
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" Кононенко Павло Миколайович перебував з
20.08.2013 по 01.07.2016.

На посаду Заступника Голови Правлiння - директора з питань безпеки
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" особи, повноваження якої припинено, 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 
Голова Правлiння 

МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна
01.07.2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.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 
На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ

"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Голо-
ви Правління Товариства, у зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним
Контракту та звільнено з займаної посади 30 червня 2016 року на підставі
п.8 ст.36 КЗпП України. Перебував на цiй посадi з 20.12.2013 . Часткою в
статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Чле-
на Правління - Першого заступника Голови Правління - Головного інжене-
ра Товариства, у зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту
та звільнено з займаної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36
КЗпП України. Перебувала на цiй посадi з 12.03.2014 . Часткою в статутно-
му капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Чле-
на правління - заступника Голови Правління з фінансово-економічних пи-
тань,  у зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звіль-
нено з займаної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП Ук-
раїни. Перебувала на цiй посадi з 14.07.2014 . Часткою в статутному капі-
талі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Чле-
на правління - заступника Голови Правління з постачання та обліку газу,  у
зв'язку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звільнено з
займаної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП України.
Перебував на цiй посадi з 05.12.2014 . Часткою в статутному капіталі не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. припинено повноваження Чле-
на правління - заступника Голови Правління з економічної безпеки,  у зв'яз-
ку з чим припинено дію укладеного з ним Контракту та звільнено з зай-
маної посади 30 червня 2016 року на підставі п.8 ст.36 КЗпП України. Пе-
ребував на цiй посадi з 01.08.2013 . Часткою в статутному капіталі не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
має.Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано Голову Правління Това-
риства з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки, а саме до 30 червня 2019

року (включно). Попередні посади, які особа обіймала протягом останніх
п"яти років -  Голова Правління "Дніпропетровськгаз", Голова Правління
ПАТ "Дніпрогаз", ПАТ "Днiпропетровськгаз" - заступник Голови Правлiння з
облiку та реалiзацiї природного газу. Часткою в статутному капіталі не во-
лодіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора технічного з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки, а саме до 30
червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа обіймала протя-
гом останніх п"яти років - Перший заступник Голови Правління - Головний
інженер, начальник виробничо-технiчного управлiння ПАТ "Днiпропет-
ровськгаз". Часткою в статутному капіталі не володіє. Непогашеної суди-
мостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора фінансового з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки, а саме до
30 червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п"яти років - заступник Голови Правління з фінансово-еко-
номічних питань, начальник вiддiлу бюджетування та контролю, начальник
фiнансово-економiчного управлiння ПАТ "Днiпропетровськгаз". Часткою в
статутному капіталі не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та по-
садовi злочини немає. Особа не надала згоди на розкриття паспортних да-
них.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора з безпеки з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки. а саме до 30
червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа обіймала протя-
гом останніх п’яти років - заступник Голови Правління з економічної безпе-
ки ПАТ "Дніпропетровськгаз", ПАТ "Криворiжгаз" - заступник генерального
директора з питань безпеки. Часткою в статутному капіталі не володіє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не на-
дала згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора  комерційного з 01 липня 2016 року  строком на 3 роки, а саме до
30 червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа обіймала про-
тягом останніх п"яти років - начальник управління контролю та організації
обліку газу ПАТ "Дніпропетровськгаз", заступник  Голови правління з поста-
чання та обліку газу ПАТ "Житомиргаз", заступник  Голови правління з пос-
тачання та обліку газу ПАТ "Криворіжгаз", керівник абонентської групи ПАТ
"Дніпропетровськгаз" . Часткою в статутному капіталі не володіє. Непога-
шеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не нада-
ла згоди на розкриття паспортних даних.

На підставі протоколу № 30/06-2016 засідання Наглядової ради ПАТ
"Дніпропетровськгаз" від 30 червня 2016 р. обрано члена Правління - ди-
ректора з капітального будівництва з 01 липня 2016 року  строком на 3 ро-
ки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Попередні посади, які особа
обіймала протягом останніх п"яти років - начальник відділу капітального
будівництва ПАТ "Дніпропетровськгаз". Часткою в статутному капіталі не
володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

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

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

Голова Правління Френкель Ю.Д.
01.07.2016 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕР-
НЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

2. Код за ЄДРПОУ:14352406
3. Місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд.3
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 787-02-64 (056) 787-02-63
5. Електронна поштова адреса: Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації:http://creditdnepr.com.ua/
7. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента.

II. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" прийнято рiшення вiд 30.06.2016 про дострокове
припинення повноважень Заступника Голови Правлiння - директора з пи-
тань безпеки ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" КОНОНЕНКО Павла Миколай-
овича (паспорт АН717707, виданий 19.06.2008 Iндустрiальним РВ ДМУ

УМВС України в Днiпропетровськiй областi), на пiдставi заяви про звiль-
нення за власним бажанням (Наказ №500-вк вiд 30.06.2016 р.).

Розмiр пакета акцiй або частка, якою володiє Кононенко П.М. в статут-
ному капiталi емiтента складає 0,00 вiдсоткiв. У посадової особи вiдсутнi
непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

На посадi Заступника Голови Правлiння - директора з питань безпеки
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" Кононенко Павло Миколайович перебував з
20.08.2013 по 01.07.2016.

На посаду Заступника Голови Правлiння - директора з питань безпеки
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" особи, повноваження якої припинено, 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 
Голова Правлiння 

МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна
01.07.2016 р.
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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 «Іс-
кра»

2. Код за ЄДРПОУ: 00214244
3. Місцезнаходження: 79066, м. Львів, вул. Вулецька, 14
4. Міжміський код, телефон та факс: (032) 245-43-06, (032) 245-43-20
5. Електронна поштова адреса: office@iskra.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.iskra.bfg.lviv.ua
7. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента.
II. Текст повідомлення

Вiдповiдно до Протоколу Засiдання Наглядової ради ПАТ «Iскра» без 

номеру вiд 30.06.2016 р. прийнято рiшення: про припинення повноважень 
посадової особи члена Правлiння ПАТ «Iскра» директора департаменту 
розвитку Блаженка Миколи Ярославовича (паспортнi данi: КА 577592, ви-
даний Франкiвським РВ УМВС України у Львiвськiй областi вiд 30.09.1997р.) 
з iнiцiативи працiвника. Членом Правлiння ПАТ «Iскра» був з 10.09.2015р. 
Протягом останнiх п»яти рокiв обiймав наступнi посади: Директора БО 
«Науково-виробничий пiдроздiл СДСiЕП «ПАТ «Iскра»; Директора депар-
таменту розвитку БО «УМНП». На посаду замiсть Блаженка М.Я. iншої осо-
би не призначено. Безпосередньо пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

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

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

Голова правління -
Генеральний директор ПАТ «Іскра» ______________ М. А. Костів

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІСКРА»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «Універсал банк»
Спостережна Рада Публічного акціонерного товариства «Універсал 

Банк» повідомляє про те, що Загальні збори акціонерів Банку (надалі — 
Загальні збори) відбудуться 05 серпня 2016 року о 10:00 за адресою: 
Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал 
для засідань.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде проводи-
тись у день проведення Загальних зборів та за адресою проведення За-
гальних зборів на 1-му поверсі, кабінет для переговорів, з 09.15 годин до 
09.45 годин.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:
- фізичним особам — документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представникам юридичних осіб — документ, що підтверджує повно-

важення представника акціонера на право участі та голосування на За-
гальних зборах. Документом, що підтверджує повноваження представни-
ка акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до вимог чинного 
законодавства країни реєстрації юридичної особи та законодавства Укра-
їни (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або її належним чином 
засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження 
представляти акціонера без довіреності — оригінали (належним чином 
засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, 
яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах — станом на 24 годину 24 червня 2016 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом 

порядку денного Загальних зборів:
Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Уні-1. 

версал Банк». 
Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спосте-2. 

режної Ради ПАТ «Універсал Банк».
Про обрання членів Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».3. 
Про затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових 4. 

договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Спо-
стережної Ради ПАТ «Універсал Банк», встановлення розміру їх винаго-
роди.

Про уповноваження Голови Правління на підписання трудових до-5. 
говорів (контрактів ) або цивільно-правових договорів з Головою та чле-
нами Спостережної Ради ПАТ «Універсал Банк».

Інформація з проектом рішень щодо питань, включених до проекту 
порядку денного розміщена на веб-сайті www.universalbank.com.ua До 
дати проведення Загальних зборів, акціонери Банку можуть ознайомити-
ся з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту 
Порядку денного, за місцезнаходженням Банку: м. Київ, вул. Автозавод-
ська, буд. 54/19, у робочі дні, з 9-00 до 18-00, 1-й поверх, кабінет для пе-

реговорів, та в день проведення Загальних зборів — у місці їх проведен-
ня: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й поверх, зал 
для засідань.

Для ознайомлення із зазначеними документами:
1. акціонерам — фізичним особам необхідно мати при собі: -документ, 

що посвідчує особу (паспорт);
2. представникам акціонерів необхідно мати при собі:
- документ, що посвідчує особу (паспорт);
- документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на 

право ознайомлення з документами — довіреність, оформлену відповід-
но до вимог чинного законодавства країни реєстрації юридичної особи та 
законодавства України (зокрема, щодо легалізації документів тощо) або 
її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має 
повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності — оригі-
нали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про при-
значення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси 
без довіреності. 

Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник 
акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право влас-
ності акціонера на акції ПАТ «Універсал Банк» — оригінал виписки про 
стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату 
звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання 
документів для ознайомлення.

Документи надаються акціонеру ПАТ «Універсал Банк» та/або його 
представнику для ознайомлення, на підставі його письмового запиту, 
протягом 5 робочих днів з дати отримання ПАТ «Універсал Банк» відпо-
відного запиту. В день проведення Загальних зборів документи надають-
ся акціонеру (представнику акціонера) — учаснику Загальних зборів для 
ознайомлення в місці проведення Загальних зборів без попереднього 
письмового запиту. Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних 
зборів подаються в письмовій формі згідно з вимогами чинного законо-
давства України та Статуту ПАТ «Універсал Банк» на адресу: Україна, 
04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19.Пропозиції вносяться не пізні-
ше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандида-
тів до складу органів ПАТ «Універсал Банк» — не пізніше ніж за сім днів 
до дати проведення Загальних зборів.Рішення про зміни в проекті по-
рядку денному Загальних зборів будуть доведені до відома всіх акціоне-
рів шляхом надіслання кожному акціонеру повідомлення не пізніш як за 
10 днів до проведення Загальних зборів.Посадова особа Банку, відпові-
дальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Кузьмін 
Дмитро Миколайович, в.о. Голови Правління ПАТ «Універсал Банк».

Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних 
зборів можна отримати за тел.: (044) 391-58-53 або за адресою: Україна, 
04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, або в мережі Інтернет (за 
адресою www.universalbank.com.ua).

З повагою,Спостережна Рада ПАТ «Універсал банк»

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ бАНК» 
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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 
"Запорiжгаз" 

2. Код за ЄДРПОУ 03345716
3. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Заводська,7 
4. Міжміський код, телефон та факс 061-222-74-02 061-224-65-88
5. Електронна поштова адреса office@zpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації

http://zp.104.ua/

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

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 
засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- Припинити повноваження Голови правлiння Товариства Мiзiка Олега Воло-
димировича з 30.06.2016р. Припинення повноважень посадової особи виконан-
но на пiдставi Протоколу Наглядової Ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016р. Поса-
дова особа Мiзiк Олег Володимирович (паспорт: серiя КН № 001214 виданий 
13.06.1995р. Чутiвським РВ УМВС України в Полтавськiй областi), яка займала 
посаду Голови Правлiння, звiльнена на пiдставi п.8 ст. 36 КЗпП України. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 20 днiв.
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Нестеренка 
Вiталiя Олексiйовича- заступника Голови Правлiння - Головного iнженера з 
30.06.2016р. Припинення повноважень посадової особи виконанно на 
пiдставi Протоколу Наглядової Ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016р. Поса-
дова особа Нестеренко Вiталiй Олексiйович (паспорт: серiя АК №093995 
виданий 24.04.1998р. Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй 
областi), яка займала посаду заступника Голови Правлiння - Головного 
iнженера, звiльнена на пiдставi п.8 ст. 36 КЗпП України. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 2 мiсяцi 9 днiв.
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Кiя Антона Олек-
сандровича - заступника Голови Правлiння з постачання та облiку газу з 
30.06.2016р. Припинення повноважень посадової особи виконанно на пiдставi 
Протоколу Наглядової Ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016р. Посадова особа 
Кiй Антон Олександрович, яка займала посаду заступника Голови Правлiння з 
постачання та облiку газу, звiльнена на пiдставi п.8 ст. 36 КЗпП України. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 28 днiв.
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Глушка Воло-
димира Володимировича- Першого заступника Голови Правлiння - заступ-
ника з фiнансово-економiчних питань з 30.06.2016р. Припинення повнова-
жень посадової особи виконанно на пiдставi Протоколу Наглядової Ради 
№ 30/06-2016 вiд 30.06.2016р. Посадова особа Глушок Володимир Володи-
мирович (паспорт: серiя АЕ № 717234 виданий 05.08.1997р. Жовтневим РВ 
ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi), яка займала посаду Пер-
шого заступника Голови Правлiння - заступника з фiнансово-економiчних 
питань, звiльнена на пiдставi п.8 ст. 36 КЗпП України. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 1 рiк 2 мiсяцi 9 днiв.
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Iваненко Iгоря 
Юрiйовича - заступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та об-
слуговування клiєнтiв з 30.06.2016р. Припинення повноважень посадової 
особи виконанно на пiдставi Протоколу Наглядової Ради № 30/06-2016 вiд 
30.06.2016р. Посадова особа Iваненко Iгор Юрiйович, яка займала посаду 
заступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговування 
клiєнтiв, звiльнена на пiдставi п.8 ст. 36 КЗпП України. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 28 днiв.
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- Припинити повноваження члена Правлiння Товариства Мiнгазова 
Вiамiна Акрямовича - заступника Голови Правлiння з економiчної безпеки з 
30.06.2016р. Припинення повноважень посадової особи виконанно на 
пiдставi Протоколу Наглядової Ради № 30/06-2016 вiд 30.06.2016р. Поса-
дова особа Мiнгазов Вiамiн Акрямович (паспорт: серiя СА № 899910 вида-
ний 08.11.1998р. Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi), 
яка займала посаду заступника Голови Правлiння з економiної безпеки, 
звiльнена на пiдставi п.8 ст. 36 КЗпП України. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Строк протягом якого особа перебувала на посадi: 3 роки.
Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 

засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- обрати Головою Правлiння Мiзiка Олега Володимировича з 01.07.2016р.
Посадова особа Мiзiк Олег Володимирович (паспорт: серiя КН номер 

001214 виданий 13.06.1995р. Чутiвським РВ УМВС України в Полтавськiй 
областi), призначена на посаду Голови Правлiння Товариства.

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк на який обрано особу: 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року 

(включно). 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 

5 рокiв: Заступник голови правлiння з облiку, реалiзацiї та розрахункiв за 
природний газ ВАТ «Сумигаз», начальник управлiння Новомосковського 
УЕГГ, начальник управлiння Днiпродзержинського УЕГГ, керiвник виробни-
чих служб м. Полтава та Полтавського району ПАТ «Полтавагаз», началь-
ник управлiння Марганецького УЕГГ, начальник управлiння Нiкопольського 
УЕГГ, заступник Голови правлiння з постачання та облiку газу 
ПАТ «Запорiжгаз», тимчасово виконуючий обовязки Голови правлiння 
ПАТ «Запорiжгаз», Голова Правлiння ПАТ «Запорiжгаз».

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 
засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- обрати членом Правлiння Бачурiна Сегiя Вiкторовича - директор 
технiчний з 01.07.2016р.

Посадова особа Бачурiн Сегiй Вiкторович призначена на посаду дирек-
тор технiчний.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк на який обрано особу: 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року 

(включно). 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 

5 рокiв: Заступник головного iнженера ВАТ «Донецькмiськгаз», заступник 
генерального дирктора - головний iнженер ВАТ «Донецькмiськгаз», 
технiчний директор ПАТ «Донецькмiськгаз», радник ПАТ «Донецькмiськгаз», 
помiчник керiвника ПАТ «Запорiжгаз», радник ПАТ «Запорiжгаз».

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 
засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- обрати членом Правлiння Кiя Антона Олександровича - директор 
комерцiйний з 01.07.2016р.

Посадова особа Кiй Антон Олександрович призначена на посаду дирек-
тор комерцiйний.

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк на який обрано особу: 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року 

(включно). 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 

ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї “ЗАПОРIжГАЗ”
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5 рокiв: старший прокурор вiддiлу нагляду за додержавннм законiв 
спецiальними пiдроздiлами та iншими органами, якi ведуть боротьбу з 
органiзованою злочиннiстю та процесуального керiвництва управлiння на-
гляду за додержанням законiв у кримiнальному провадженi прокуратури 
Кiровоградської областi, провiдний iнженер вiддiлу облiку природного газу 
управлiння облiку та балансiв природного газу ПАТ «Днiпропетровськгаз», 
заступник начальника управлiння з постачання та облiку газу ПАТ «Днiпро-
петровськгаз», виконуючий обовязки заступника голови правлiння з поста-
чання та облiку газу ПАТ «Запорiжгаз», заступник голови правлiння з поста-
чання та облiку газу ПАТ «Запорiжгаз» .

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 
засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- обрати членом Правлiння Глушка Володимира Володимировича - ди-
ректор фiнансовий з 01.07.2016р.

Посадова особа Глушок Володимир Володимирович (паспорт: серiя АЕ 
номер 717234 виданий 05.08.1997р. Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi), обрана на посаду директор фiнансовий. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк на який обрано особу: 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року 

(включно). 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своїє дiяльностi за останнi 

5  рокiв: головний економiст - начальник планово-економiчного управлiння 
ПАТ «Днiпропетровськгаз», заступник Голови правлiння зi стратегiчного пла-
нування та фiнансiв ПАТ «Днiпропетровськгаз», заступник Голови Правлiння 
з фiнансово-економiчних питань ПАТ «Днiпропетровськгаз», виконуючий обо-
вязки заступника Голови Правлiння з комерцiйної дiяльностi та обслуговуван-
ня клiєнтiв ПАТ «Днiпропетровськгаз», заступник Голови Правлiння з 
комерцiйної дяльностi та обслуговування клiєнтiв ПАТ  «Днiпропетровськгаз», 
виконуючий обовязки Голови Правлiння з фiнансово-економiчних питань 
ПАТ «Запорiж газ», перший заступник Голови Правлiння - заступник з 
фiнансово - економiчних питань ПАТ «Запорiжгаз».

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 
засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- обрати членом Правлiння Iваненко Iгоря Юрiйовича - директор з 
капiтального будiвництва з 01.07.2016р.

Посадова особа Iваненко Iгор Юрiйович, обрана на посаду директор з 
капiтального будiвництва. 

Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк на який обрано особу: 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року 

(включно). 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своєї дiяльностi за останнi 

5 рокiв: директор ремонтно-будiвельного управлiння КП «Компанiя «Вода 
Донбасу», заступник головного iнженера з iншої дiяльностi 
ПАТ «Донецькмiськгаз», заступник генерального директора з iншої 
дiяльностi ПАТ «Донецькмiськгаз», заступник генерального директора з 
iншої дiяльностi та капiтального будiвництва ПАТ «Донецькмiськгаз», 
кервiник департаменту з iншої дiяльностi ПАТ «Донецькмiськгаз», застпуник 
голови правлiння з iншої дiяльностi i обслуговувааня клiєнтiв 
ПАТ «Донецькмiськгаз», виконуючий обовязки заступник голови правлiння з 
комерцiйної дiяльносмтi та обслуговування клiєнтiв ПАТ «Запорiжгаз». 

Згiдно з рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол № 30/06-2016 
засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ «ЗАПОРIЖГАЗ» вiд 30.06.2016р.) 
прийнято рiшення:

- обрати членом Правлiння Мiнгазова Вiамiна Акрямовича - директор з 
безпеки з 01.07.2016р.

Посадова особа Мiнгазов Вiамiн Акрямович (паспорт: серiя СА номер 
899910 виданий 08.11.1998р. Комунанрським РВ УМВС України в Запорiзькiй 
областi), обрана на посаду директор з безпеки. 

Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0 %.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк на який обрано особу: 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року 

(включно). 
Iншi посади, якi обiймала особа протягом своїє дiяльностi за останнi 5 рокiв: 

заступник Голови Правлiння з економiчної безпеки ПАТ «Запорiжгаз».
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 Мiзiк Олег Володимирович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 01.07.2016
(дата)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «бЕРЕЗИНСЬКИй КОМбІНАТ ХЛІбО-
ПРОДУКТІВ»

2. Код за ЄДРПОУ: 00955221
3. Місцезнаходження: 68542, Одеська обл., Тарутинський р-н, смт. Бе-

резине, вул. Промислова, буд. 130
4. Міжміський код, телефон та факс: 0 (4847) 3-19-98 / той самий
5. Електронна поштова адреса: berezino@usilos.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: berezino-khp.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: 
Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів

II. Текст повідомлення
Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину прийнято 

наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Березинський 
комбінат хлібопродуктів» 30 червня 2016 року. Предметом правочину є 
укладення договору про надання зворотної безпроцентної фінансової до-
помоги. Ринкова вартість майна (послуг), що є предметом правочину (і 
складає граничну сукупність вартості правочину), визначена відповідно до 
законодавства, становить 1 500 000,00 гривень. Вартість активів емітента 
за даними останньої річної фінансової звітності становить 6 575 000,00 
гривень. Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є пред-
метом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної 
фінансової звітності становить 22,81 відсотків. Додаткові критерії для від-
несення правочину до значного, що не передбачені законодавством, стату-
том акціонерного товариства не визначені.

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

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

Директор  Шацький Роман Анатолійович

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВіЕйБі Лізинг» (код 
ЄДРПОУ – 33880354, місцезнаходження – 01054, м. Київ, вул. Ярославів 
Вал, буд. 13/2, літера «Б» тел. (044) 359 03 99, електронна поштова адре-
са – office@vableasing.com.ua , адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується для розкриття інформації –  
http://www.vableasing.com.ua, а надалі – Товариство.

30.06.2016 року Загальними Зборами Учасників Товариства (протокол 
№7 від 30.06.2016р.) прийнято рішення про зміну складу посадових осіб, а 
саме:

- звільнити від виконання обов’язків Голови Товариства Юхна Кирила 
Олександровича (паспорт КО № 921369, виданий Автозаводським РВ у м. 
Кременчуці УДМС України в Полтавській обл. 20.03.2013р.), який викону-
вав обов’язки Голови Товариства з 24.03.2016 р. Часткою в статутному ка-

піталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за посадові та корис-
ливі злочини не має;

- обрати Головою Товариства Ванжу Олександра Анатолійовича (пас-
порт МЕ № 771136, виданий Святошинським РУГУ МВС України в м. Києві 
05.09.2006р.), обрано на невизначений строк. Обіймав посади: з 2008 р. по 
т/ч – директор ТОВ «Європейський Правовий Союз». Часткою в Статутно-
му капіталі Товариства не володіє, непогашеної судимості за посадові та 
корисливі злочини не має;

Зміни у складі посадових осіб Товариства пов’язані із зміною учасника 
Товариства, який володіє 100% часток його статутного капіталу.

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

Генеральний директор  Л.С. Золотарьова

ТОВАРИСТВО З ОбМЕжЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВіЕйбі ЛІЗИНГ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емі-
тента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою Радою ПАТ "Днiпропетровськгаз" 30.06.2016 р. прийнято

рiшення (протокол  30/06-2016 вiд 30.06.2016 р.) про лiквiдацiю (закриття)
вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) Товариства:

1. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВО-
ГО ГОСПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГА-
ЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiка-
цiйний код 24607860 . Мiсцезнаходження: 51931, Днiпропетровська об-
ласть, м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), Дніпровський район, пров.Це-
гельний, буд.3.

Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у;
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промис-

лового призначення
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

татковання.
2. НІКОПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiйний
код 24607907. Мiсцезнаходження: 53207, Днiпропетровська область, м. Ні-
кополь, вул. Серова, буд.51.

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-
бопроводи;

43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-
вання;

56.29 Постачання інших готових страв
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у;
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промис-

лового призначення
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

татковання.
3. ПАВЛОГРАДСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО

ГОСПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiй-
ний код 24607936. Мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Крилова, буд.8.

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-
бопроводи;

43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-
вання;

47.99. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у;
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

татковання.
4.  НОВОМОСКОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО

ГОСПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiй-
ний код 24607913. Мiсцезнаходження: 51200, Днiпропетровська область,
м. Новомосковськ, вул. Стадіонна, буд.30.

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-
бопроводи;

47.78. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізо-
ваних магазинах;

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.

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

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

Голова Правління Френкель Ю.Д. 01.07.2016 р.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості: 1. Повне найменування емітента ПУбЛIчНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШОТРАВЕНСЬКИй 
ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНIчНОГО ФАРФОРУ». 2. Код за 
ЄДРПОУ 05756926. 3.Місцезнаходження 12746 Житомирська обл., 
Баранiвський р-н, смт. Першотравенськ, вул. Комсомольська, буд. 1. 4.Міжмісь-
кий код, телефон та факс 04144 61235, 04144 61467. 5.Електронна поштова 
адреса pzetf@emzvit.com.ua. 6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатко-
во використовується емітентом для розкриття інформації www.eceram.com. 7. 
Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
В зв’язку із закінченням терміну обрання 02 липня 2016 року припинені 

повноваження:
- голови Наглядової ради — юридичної особи Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Он-лайн капітал», код за ЄДРПОУ 30469671. Часткою в 
статутному капіталі Емітента не володіє. На посаді голови Наглядової ради 
дана особа перебувала з 02.07.2013 р. Замість звільненої особи на посаду 
голови Наглядової ради нікого не призначено, так як обрання членів Наглядо-
вої ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад 
Наглядової ради буде обрано черговими загальними зборами акціонерів;

- члена Наглядової ради — юридичної особи Товариства з обмеженою 
відповідальністю «АНБ Україна» код за ЄДРПОУ 24375466. Часткою в ста-
тутному капіталі Емітента не володіє. На посаді члена Наглядової ради дана 
особа перебувала з 02.07.2013 р. Замість звільненої особи на посаду члена 
Наглядової ради нікого не призначено, так як обрання членів Наглядової 
ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад 
Наглядової ради буде обрано черговими загальними зборами акціонерів;

- члена Наглядової ради — юридичної особи Almanzar Holdings limited (Ал-
манзар Холдінгс Лімітед) код НЕ 125035, яке володіє часткою в статутному 
капіталі Емітента в розмірі 28.7643 %. На посаді члена Наглядової ради дана 
особа перебувала з 02.07.2013 р. Замість звільненої особи на посаду члена 
Наглядової ради нікого не призначено, так як обрання членів Наглядової ради 
є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад Нагля-
дової ради буде обрано черговими загальними зборами акціонерів;

- члена Наглядової Холодецького Володимира Цезарійовича, який во-
лодіє часткою в статутному капіталі Емітента 6.78571 %. На посаді члена 
Наглядової ради перебував з 02.07.2013 р. Замість звільненої особи на по-
саду члена Наглядової ради нікого не призначено, так як обрання членів 
Наглядової ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, 
новий склад Наглядової ради буде обрано черговими загальними зборами 
акціонерів. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не-
має. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних;

- члена Наглядової Даценка Максима Миколайовича, який володіє част-
кою в статутному капіталі Емітента 0.01428 %. На посаді члена Наглядової 
ради перебував з 02.07.2013 р. Замість звільненої особи на посаду члена 
Наглядової ради нікого не призначено, так як обрання членів Наглядової 
ради є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів, новий склад 
Наглядової ради буде обрано черговими загальними зборами акціонерів. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова 
особа не надала згоди на розкриття 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 Башинський Андрiй Георгiйович. 02 липня 2016 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКА-
ЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ: 03340920
3. Місцезнаходження: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка,2
4. Міжміський код, телефон та факс: (0562)47-13-47, (0562)47-13-47
5. Електронна поштова адреса: Iryna.Moskalenko@dpgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації: http://dp.104.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери,

сертифікати фонду операцій з нерухомістю: Відомості про рішення емі-
тента про утворення, припинення його філій, представництв

ІІ. Текст Повідомлення 
Наглядовою Радою ПАТ "Днiпропетровськгаз" 30.06.2016 р. прийнято

рiшення (протокол  30/06-2016 вiд 30.06.2016 р.) про лiквiдацiю (закриття)
вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) Товариства:

1. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВО-
ГО ГОСПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГА-
ЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiка-
цiйний код 24607860 . Мiсцезнаходження: 51931, Днiпропетровська об-
ласть, м. Кам’янське (м. Дніпродзержинськ), Дніпровський район, пров.Це-
гельний, буд.3.

Основнi види дiяльностi:
35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-

бопроводи;
43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-

вання;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у;
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промис-

лового призначення
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

татковання.
2. НІКОПОЛЬСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО ГОС-

ПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОС-
ТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiйний
код 24607907. Мiсцезнаходження: 53207, Днiпропетровська область, м. Ні-
кополь, вул. Серова, буд.51.

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-
бопроводи;

43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-
вання;

56.29 Постачання інших готових страв
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у;
33.12 Ремонт i технiчне обслуговування машин i устаткування промис-

лового призначення
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

татковання.
3. ПАВЛОГРАДСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО

ГОСПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiй-
ний код 24607936. Мiсцезнаходження: 51400, Днiпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Крилова, буд.8.

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-
бопроводи;

43.22 Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiону-
вання;

47.99. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у;
33.13 Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного ус-

татковання.
4.  НОВОМОСКОВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦIЇ ГАЗОВОГО

ГОСПОДАРСТВА ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗО-
ПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ДНIПРОПЕТРОВСЬКГАЗ", iдентифiкацiй-
ний код 24607913. Мiсцезнаходження: 51200, Днiпропетровська область,
м. Новомосковськ, вул. Стадіонна, буд.30.

35.22 Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) тру-
бопроводи;

47.78. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізо-
ваних магазинах;

71.11 Дiяльнiсть у сферi архiтектури;
71.12 Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання пос-

луг технiчного консультування у цих сферах;
74.90 Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.

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

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

Голова Правління Френкель Ю.Д. 01.07.2016 р.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   (044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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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 
«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 посадо-
вих осіб емітента

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

риства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 30 червня 2016 року 
(протокол № 30/06-2016) вiдбулися змiни у складi посадових осiб емiтента, 
а саме:

- прийнято рiшення припинити повноваження Голови та членiв Правлiння 
Товариства, у зв’язку з чим припинити дiю укладених з ними Контрактiв 
(згiдно п. 6.3.21 для Голови Правлiння, згiдно п.5.3.5 для членiв Правлiння) 
та звiльнити їх iз займаних посад 30 червня 2016 року на пiдставi п.8 ст. 36 
КЗпП України, а саме:

Войсовича Юрiя Володимировича- Голову Правлiння. Згоди на розкрит-
тя своїх паспортних даних не надав. Часткою в статутному капiталi Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має. Посадова особа перебувала на посадi з 1 квiтня 2016 року.

Сербана Павла Петровича — Першого заступника Голови Правлiння  — 
заступника з постачання та облiку газу. Згоди на розкриття своїх паспорт-
них даних не надав. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа перебувала на посадi з 1 квiтня 2016 року.

Китриша Тараса Михайловича — заступника Голови Правлiння з 
фiнансово-економiчних питань. Згоди на розкриття своїх паспортних даних 
не надав. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 
перебувала на посадi з 25 сiчня 2016 року.

Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Публiчного акцiонерного това-
риства по газопостачанню та газифiкацiї «Львiвгаз» вiд 30 червня 2016 
року (протокол № 30/06-2016) та затвердженої органiзацiйної структури, 
прийнято рiшення обрати Правлiння Товариства в наступному складi:

Войсович Юрiй Володимирович — Голова Правлiння. Вважати повно-
важення новообраного Голови Правлiння Товариства такими, що набули 
чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 
2019 року (включно). Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв перебувала на таких посадах:

- Заступник Голови Правлiння ПАТ «Львiвгаз» з юридичних питань за 
контрактом;

- В.о. Першого заступника Голови Правлiння ПАТ «Львiвгаз» — заступ-
ника з облiку газу, дисциплiни режимiв газопостачання та метрологiї;

- Заступник Голови Правлiння ПАТ «Львiвгаз» з юридичних питань;
- Начальник фiлiї Пустомитiвського УЕГГ ПАТ «Львiвгаз» на умовах 

укладення трудового контракту;
- Начальник Пустомитiвського УЕГГ ПАТ «Львiвгаз» на умовах укладен-

ня контракту;
- Начальник Пустомитiвського УЕГГ ПАТ «Львiвгаз» на умовах укладен-

ня письмового строкового трудового договору;
- Голова Правлiння ПАТ «Львiвгаз».
Сербан Павло Петрович — директор технiчний. Вважати повноваження 

новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули чинностi з 
01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року 
(включно). Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. Часткою в 
статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа протягом останнiх 
п'яти рокiв перебувала на таких посадах:

-Начальник УЕГГ м. Львова ПАТ «Львiвгаз»;

-Начальник УЕГГ м. Львова ПАТ «Львiвгаз» на умовах укладення трудо-
вого контракту;

-Начальник УЕГГ м. Львова ПАТ «Львiвгаз» на умовах укладення пись-
мового строкового трудового договору;

-Перший заступник Голови Правлiння — заступник з постачання та 
облiку газу ПАТ «Львiвгаз».

Калагурський Роман Богданович — директор комерцiйний. Вважати по-
вноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули 
чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 
2019 року (включно). Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа про-
тягом останнiх п'яти рокiв перебувала на таких посадах:

- Начальник служби облiку та розрахункiв за газ фiлiї Пустомитiвське 
УЕГГ ПАТ «Львiвгаз»;

- Iнженер другої категорiї вiддiлу контролю за водокористуванням i 
водовiдведенням ЛМКП «Львiвводоканал»;

- Iнженер другої категорiї бюро контролю водоспоживання служби 
контролю за водоспоживанням i водовiдведенням ЛМКП «Львiв водо-
канал»;

- Iнженер першої категорiї бюро контролю водоспоживання служби 
контролю за водоспоживанням i водовiдведенням ЛМКП «Львiв водо-
канал»;

- В.о. начальника збуту послуг ЛМКП «Львiвводоканал»;
- Заступник директора з контролю за водокористуванням та маркетингу 

ЛМКП «Львiвводоканал»;
- Заступник директора з облiку та контролю за водокористуванням та 

водовiдведенням ЛМКП «Львiвводоканал».
Китриш Тарас Михайлович — директор фiнансовий. Вважати повнова-

ження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що набули 
чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 
2019 року (включно). Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав. 
Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на таких по-
садах:

- Начальник вiддiлу тендерних закупiвель та постачання, заступник го-
лови правлiння iз стратегiчного планування та фiнансiв ВАТ «Днiпро-
петровськгаз»;

- Провiдний фахiвець транспортно-господарського вiддiлу, начальник 
планово-економiчного вiддiлу ТОВ «Газпром збут Україна»;

- Начальник вiддiлу планування та бюджетування ТОВ «РГК Трейдiнг»;
- Радник Голови правлiння ПАТ «Львiвгаз» з фiнансово-економiчних пи-

тань;
- Заступник Голови Правлiння ПАТ «Львiвгаз» з фiнансово-економiчних 

питань.
Лацик Роман Зiновiйович — директор з капiтального будiвництва. Вва-

жати повноваження новообраного члена Правлiння Товариства такими, що 
набули чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 
30 червня 2019 року (включно). Згоди на розкриття своїх паспортних даних 
не надав. Часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв перебувала на таких по-
садах:

- Заступник директора з будiвництва ПП «Споруда»;
- Iнженер з охорони працi фiлiї Пустомитiвське УЕГГ ПАТ «Львiвгаз»;
- Майстер служби по виконанню робiт з iншої дiяльностi фiлiї 

Пустомитiвське УЕГГ ПАТ «Львiвгаз»;
- Майстер дiльницi з комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв 

Пустомитiвської районної служби фiлiї Пустомитiвське УЕГГ ПАТ «Львiв-
газ»;

- В.о. заступника начальника по комерцiйнiй дiяльностi та обслугову-
ванню клiєнтiв фiлiї Пустомитiвське УЕГГ ПАТ «Львiвгаз»;

- Заступник начальника по комерцiйнiй дiяльностi та обслуговуванню 
клiєнтiв фiлiї Пустомитiвське УЕГГ ПАТ «Львiвгаз»;

- Начальник дiльницi комерцiйної дiяльностi та обслуговування клiєнтiв 
ПРБФ «Комунальник»;

- Начальник Управлiння клiєнтського сервiсу ПАТ «Львiвгаз».

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. 2016.07.01
(дата)

ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї «ЛЬВIВГАЗ»
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Шановні акціонери
Публічного акціонерного товариства

Акціонерно-комерційного банку «Львів»
(код ЄДРПОУ 09801546)

Повідомляємо, що 02 липня 2016 року відбулися Загальні збори акціо-
нерів ПАТ АКБ «Львів», на яких було прийняте рішення про збільшення 
статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових ак-
цій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків (протокол 
Загальних зборів б/н від 02.07.2016 р.)

Публічне акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів». 
Юридична адреса банку: 79008, м. Львів, вул. Сербська, 1. Телефон 
(032) 245-64-53, тел/факс 245-64-83.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 02 липня 
2016 року становить 267 905 338,00 (Двісті шістдесят сім мільйонів 
дев’ятсот п’ять тисяч триста тридцять вісім) грн. 00 коп. Загальна кількість 
акцій, що пропонується до розміщення, їх тип — 375 000 000 (Триста сім-
десят п’ять мільйонів) штук простих іменних акцій, номінальна вартість — 
00 (Нуль) грн. 10 коп. Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена 

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітен-
та (для опублікування в офіційному друкованому виданні) I. Загальні відомості 
1. Повне найменування емітента: ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО ПО ГАЗОПОСТАчАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї "МИ-
КОЛАїВГАЗ"; 2. Код за ЄДРПОУ: 05410263; 3. Місцезнаходження: 54000 
м.Миколаїв Погранична, 159; 4. Міжміський код, телефон та факс: (0512) 67-49-
01 (0512) 67-49-01; 5. Електронна поштова адреса: Konstantin.Terentiev@mkgas.
com.ua; 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: http: //mk.104.ua; 7. Вид особливої інфор-
мації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента II. Текст повідомлен-
ня Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВ-
ГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято рiшення припинити повноваження 
Голови Правлiння - Стегнiя Богдана Станiславовича, на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП 
України, паспорт серiї КН №634918, виданий Київським РВ ПМУ України в 
Полтавськiй областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
перебував на посадi Голови Правлiння - з 01.08.2013 згiдно протоколу №30/07-
2013 вiд 30.07.2013 року. Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання Наглядової 
ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято рiшення припини-
ти повноваження Члена Правлiння, Першого заступника Голови Правлiння - Го-
ловного iнженера - Покотилова Володимира Антоновича, на пiдставi п.8 ст.36 
КЗпП України, паспорт серiї ЕО №177336, виданий Первомайським МВ УМВС 
України в Миколаївськiй областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має; перебував на посадi Члена Правлiння, Першого заступника 
Голови Правлiння - Головного iнженера - з 01.08.2013 згiдно протоколу №30/07-
2013 вiд 30.07.2013 року. Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання Наглядової 
ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято рiшення припини-
ти повноваження Члена Правлiння, заступника Голови Правлiння з постачання 
та облiку газу - Лiстова Iрина Iванiвна, на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України, паспорт 
серiї АК №664715, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має; перебував на посадi Члена Правлiння, заступника Голови Правлiння з по-
стачання та облiку газу - з 01.08.2013 згiдно протоколу №30/07-2013 вiд 
30.07.2013 року. Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ 
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято рiшення припинити повно-
важення Члена Правлiння, заступника Голови Правлiння з фiнансово-
економiчних питань - Удода Володимира Володимировича, на пiдставi п.8 ст.36 
КЗпП України, паспорт серiї КН №661957, виданий Кременчуцьким ВР УМВС 
України в Полтавськiй областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має; перебував на посадi Члена Правлiння, заступника Голови Правлiння з 
фiнансово-економiчних питань - з 01.08.2013 згiдно протоколу №30/07-2013 вiд 
30.07.2013 року. Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ 
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято рiшення припинити повно-
важення Члена Правлiння, заступника Голови Правлiння з економiчної безпеки 
- Подзiгуна Анатолiя Володимировича, на пiдставi п.8 ст.36 КЗпП України, пас-
порт серiї ЕО №035828, виданий Вознесенським МРВ УМВС України в 
Миколаївськiй областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
перебував на посадi Члена Правлiння, заступника Голови Правлiння з 
економiчної безпеки - з 01.08.2013 згiдно протоколу №30/07-2013 вiд 30.07.2013 
року. Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛА-
ЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято рiшення обрати на посаду Голови 
Правлiння - Стегнiя Богдана Станiславовича, паспорт серiї КН №634918, вида-
ний Київським РВ ПМУ України в Полтавськiй областi. Пакетом акцiй або част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має; Iнформацiя щодо посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: генеральний директор ПАТ «Днiпрогаз», 
Голова Правлiння ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ». Посадову особу обрано 30.06.2016, 
повноваження набули чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а 
саме до 30 червня 2019 року (включно). . Згiдно протоколу №30/06-2016 
засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року при-

йнято рiшення обрати на посаду Члена Правлiння, директора технiчного - По-
котилова Володимира Антоновича, паспорт серiї ЕО №177336, виданий Перво-
майським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi. Пакетом акцiй або часткою 
в статутному капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини не має; Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протя-
гом останнiх п’яти рокiв: вiйськова служба в органах КДБ - СБУ на офiцiйних 
посадах, з 05.08.1999р. працює в ПАТ «Миколаївгаз», з 03.11.2008р. по 
23.05.2012р. - на посадi головного iнженера. Посадову особу обрано 30.06.2016, 
повноваження набули чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а 
саме до 30 червня 2019 року (включно). Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання 
Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято 
рiшення обрати Члена Правлiння, директор комерцiйний - Лiстова Iрина Iванiвна, 
паспорт серiї АК №664715, виданий Красногвардiйським РВ УМВС України в 
Днiпропетровськiй областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 
має; Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: 
ПАТ  «Днiпрогаз», з 12.03.2012р. працювала в ПАТ «Миколаївгаз» на посадi за-
ступника голови правлiння з питань облiку та реалiзацiї газу. Посадову особу 
обрано 30.06.2016, повноваження набули чинностi з 01 липня 2016 року, стро-
ком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року (включно). Згiдно протоколу 
№30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 
2016 року прийнято рiшення обрати Члена Правлiння, директор фiнансовий - 
Удода Володимира Володимировича, паспорт серiї КН №661957, виданий Кре-
менчуцьким ВР УМВС України в Полтавськiй областi. Пакетом акцiй або част-
кою в статутному капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має; Iнформацiя щодо посад, якi обiймала 
особа протягом останнiх п’яти рокiв: ВАТ «Миколаївська теплоелектроцен-
траль», з 01.03.2012р. працює в ПАТ «Миколаївгаз» на посадi заступника голови 
правлiння з питань економiки та фiнансiв. Посадову особу обрано 30.06.2016, 
повноваження набули чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а 
саме до 30 червня 2019 року (включно). Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання 
Наглядової ради ПАТ «МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято 
рiшення обрати Члена Правлiння, директор з безпеки - Подзiгуна Анатолiя Во-
лодимировича, паспорт серiї ЕО №035828, виданий Вознесенським МРВ УМВС 
України в Миколаївськiй областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному 
капiталi емiтента не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини не має; Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх 
п’яти рокiв: служба в органах МВС України, з 16.11.2011р. працює в ПАТ  «Мико-
лаївгаз», з 06.03.2012р. - на посадi заступника голови правлiння з питань 
економiчної безпеки. Посадову особу обрано 30.06.2016, повноваження набули 
чинностi з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 
року (включно). Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ 
«МИКОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року прийнято рiшення обрати Члена 
Правлiння, директор з капiтального будiвництва - Панкова Сергiя Олександро-
вича, паспорт серiї ЕР №354772, виданий Первомайським МВ УМВС України в 
Миколаївськiй областi. Пакетом акцiй або часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; 
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: з 
28.02.2011р. займає посаду державного iнспектора в головному державному 
управлiннi охорони використаннi i вiдтворення водних живих ресурсiв та регулю-
вання рибальства у Миколаївськiй областi, з 26.10.2012р. працює в ПАТ «Мико-
лаївгаз» на посадi начальника Первомайської будiвельно-монтажної дiльницi; 
01.08.2013р. переведений на посаду старшого майстра Первомайської 
будiвельно-монтажної дiльницi будiвельно-ремонтної служби; 04.11.2015 пере-
ведений на посаду начальника Врадiївської дiльницi газорозподiлу Первомай-
ського управлiння з експлуатацiї газового господарства; з 09.03.2016р. - пере-
ведений на посаду iнженера з проектно-кошторисної роботи вiддiлу капiтального 
будiвництва. Посадову особу обрано 30.06.2016, повноваження набули чинностi 
з 01 липня 2016 року, строком на 3 (три) роки, а саме до 30 червня 2019 року 
(включно). III. Підпис 1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність 
інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відпові-
дальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади  Удод Володимир Володимирович
Директор фiнансовий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

 М.П. 2016.07.01
  (дата)

ПУбЛІчНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІйНИй бАНК «ЛЬВІВ»
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до розміщення становить 37 500 000,00 (Тридцять сім мільйонів п’ятсот 
тисяч) грн. 00 коп. Форма існування акцій — бездокументарна.

Всі акціонери банку мають рівне переважне право на придбання акцій, 
що пропонуються до розміщення, у кількості пропорційно частці належних 
йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Банку та можуть 
скористатися цим правом з 02 серпня 2016 року по 22 серпня 2016 року 
включно. Частка акціонера від загальної кількості простих акцій Банку ви-
значається за даними переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних Зборах акціонерного товариства ПАТ АКБ «Львів» станом на 
02 липня 2016 р. Якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер не ціле 
число, тоді кількість акцій округлюється в меншу сторону до цілого числа. 
Акції розміщуються за ціною, що дорівнює ринковій вартості, яка визначе-
на оцінкою, що проведена ТОВ «ВЕРІТАС ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ», 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 960/15 від 11.12.2015 року ста-
ном на 16.06.2016 р. та затверджена рішенням Спостережної ради банку 
від 16.06.2016 р. та становить 0 (нуль) грн. 10 коп. за акцію.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають 
письмову заяву про придбання акцій та перераховують кошти в сумі що 
дорівнюють вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціо-
нера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання 
(місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. За-
ява та перераховані кошти приймаються товариством не пізніше 22 серп-
ня 2016 р. ПАТ АКБ «Львів» видає акціонерам письмові зобов’язання про 
продаж відповідної кількості цінних паперів. Умовами розміщення акцій не 
передбачено отримання від акціонерів письмового підтвердження про від-
мову від використання свого переважного права на придбання акцій.

У разі, якщо акціонер не звернувся до Правління Банку з заявою на при-
дбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання 
свого переважного права на придбання акцій.

Укладення договорів з першими власниками здійснюється в два етапи 
та планується з 23 серпня 2016 року по 06 вересня 2016 року включно. 

Термін проведення першого етапу — з 23 серпня 2016 року по 30 серп-
ня 2016 року включно. В термін з 23 серпня 2016 року по 30 серпня 
2016 року укладаються договори купівлі-продажу акцій між Банком і акціо-
нерами, які надали банку заяву про придбання акцій та внесли кошти на 
реалізацію свого переважного права.

Термін проведення другого етапу — з 31 серпня 2016 року по 06 верес-
ня 2016 року включно. На другому етапі, в термін з 31 серпня 2016 року по 
06 вересня 2016 року реалізуються акції додаткової емісії, які не були ре-
алізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед 
існуючих акціонерів банку. Отримані заяви задовольняються за черговіс-
тю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу розміщення.

Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залиши-
лися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не переви-
щують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надій-
шли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного 
додаткового випуску акцій, не задовольняються.

На підставі поданих заяв між Банком і акціонерами укладаються дого-
вори купівлі-продажу акцій. Повна оплата за договорами купівлі-продажу 
акцій, що укладені на другому етапі, здійснюються грошовими коштами по 
06 вересня 2016 року.

З метою проведення оплати за акції під час реалізації переважного пра-

ва та на другому етапі, акціонери вносять кошти на один з наведених ра-
хунків Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк 
«Львів»: 

- перерахування коштів у національній валюті України (гривні) здійсню-
ється на рахунок ПАТ АКБ «Львів» № 500400000, код ЄДРПОУ 09801546, 
МФО 325268; 

- перерахування коштів юридичними та фізичними особами нерезиден-
тами України в іноземній вільно конвертованій валюті (доларі США або 
євро) здійснюється на рахунок ПАТ АКБ «Львів» № 500440840, код 
ЄДРПОУ 09801546, МФО 325268.

Незалежно від валюти оплати за акції номінальна вартість простої імен-
ної акції виражається в гривнях. 

Перерахування сум коштів з іноземної валюти, унесених в оплату за 
акції, здійснюється за офіційним курсом гривні до іноземних валют, уста-
новленим Національним банком України на дату надходження іноземної 
валюти до Банку в оплату акцій, що придбаваються. Оплата за акції, що 
пропонуються до розміщення, здійснюється за рахунок власних коштів ак-
ціонерів, що знаходяться у їх розпорядженні.

При придбанні акцій акціонерами-юридичними особами акціонери по-
винні подати відомості, що підтверджують наявність власних коштів —  
аудиторський висновок, баланс підприємства звіт про прибутки та збитки 
та звіт про власний капітал у відповідності до вимог чинного законодавства 
та нормативних актів Національного Банку України.

Фізичні особи, при придбанні акцій банку в розмірі одного і більше від-
сотків статутного капіталу банку з урахуванням його збільшення, повинні 
надати документи передбачені нормативними актами Національного Бан-
ку України.

Спостережна рада Банку є уповноваженим органом, якому надаються 
повноваження: щодо прийняття рішення про дострокове закінчення укла-
дення договорів з першими власниками (в разі дострокового досягнення 
запланованого рівня обсягу укладення договорів з першими власниками та 
повної оплати акцій); щодо затвердження результатів укладення договорів 
з першими власниками, результатів приватного розміщення акцій та звіту 
про результати приватного розміщення акцій, в тому числі при недосягнен-
ні запланованого обсягу; щодо прийняття рішення про відмову від розмі-
щення акцій; щодо повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не 
затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватно-
го розміщення акцій, або у разі невнесення (не затвердження) у встановле-
ні законодавством строки змін до статуту, пов’язаних із збільшенням ста-
тутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів 
розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщен-
ня акцій; щодо письмового повідомлення кожного акціонера, який має пе-
реважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством ак-
цій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення 
про це в офіційному друкованому органі.

Уповноваженими особами банку, яким надані повноваження: проводити 
дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на 
придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводи-
ти дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій є начальник управлін-
ня правового захисту ПАТ АКБ «Львів» Туркевич Ростислав Юрійович.

Телефон для довідок: (032) 245-64-83
Спостережна рада.

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:   

(044) 5864394, (044) 4983816, (044) 4983815
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПУбЛIчНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТО-
ВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТА-
чАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIї 
"МИКОЛАїВГАЗ"

2. Код за ЄДРПОУ 05410263
3. Місцезнаходження 54000 м.Миколаїв Погранична, 159
4. Міжміський код, телефон та факс (0512) 67-49-01 (0512) 67-49-01
5. Електронна поштова адреса Konstantin.Terentiev@mkgas.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття 
інформації

http://mk.104.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про рішення емітента про 
утворення, припинення його філій, 
представництв

II. Текст повідомлення
Згiдно протоколу №30/06-2016 засiдання Наглядової ради ПАТ «МИ-

КОЛАЇВГАЗ» вiд 30 червня 2016 року та керуючись пп.10.2.3.14 Статуту 
Товариства, прийнято рiшення лiквiдувати (закрити) наступний 
вiдокремлений пiдроздiл (фiлiю) Товариства:

- УПРАВЛIННЯ ПО РЕАЛIЗАЦIЇ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА 
ГАЗИФIКАЦIЇ «МИКОЛАЇВГАЗ», iдентифiкацiйний код: 35564376, 
мiсцезнаходження: 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Корабель-
ний район, вул. Ольшанцiв, буд. 301.

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 Удод Володимир Володимирович
Директор фiнансовий (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 2016.07.01
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПОЛТАВСЬКИй МОНТАжНО-

ЗАГОТІВЕЛЬНИй ЗАВОД»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про 

емітента
I. Загальні відомості

1.Повне найменування емітента – Приватне акціонерне товариство 
«Полтавський монтажно-заготівельний завод»; 2.Код за ЄДРПОУ – 
13936000; 3.Місцезнаходження емітента – 36009, м.Полтава, вул.Зіньків-
ська, 52; 4.Міжміський код, телефон та факс емітента – (0532) 61-18-62; 
5.Електронна поштова адреса – fomina28@gmail.com; 6.Адреса сторін-
ки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації – http:// 13936000.smida.gov.ua; 7.Вид особливої 
інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про роз-
криття інформації емітентами цінних паперів – Відомості про зміну 
власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

II. Текст повідомлення
ПРАТ ПМЗЗ інформує, що 29.06.2016р. отримало інформацію від влас-

ника акцій, та повідомляє про зміну власників акцій, яким належить 10 і 
більше відсотків голосуючих акцій, а саме: «фізична особа-1», яка володіла 
голосуючими акціями емітента у розмірі 1478 шт. акцій, придбала у володін-
ня акції та володіє загальною кількістю 2961 шт. Розмір частки акціонера в 
загальній кількості акцій – 43,47%, в загальній кількості голосуючих акцій – 
49,68%. Розмір частки акціонера після зміни в загальній кількості акцій – 
87,09%, в загальній кількості голосуючих акцій – 99,53%; «фізична особа-2», 
яка володіла голосуючими акціями емітента у розмірі 1483 шт. акцій, про-
дала акції та перестала володіти акціями емітента. Розмір частки акціонера 
в загальній кількості акцій – 43,62%, в загальній кількості голосуючих акцій – 
49,85%. Розмір частки акціонера після зміни в загальній кількості акцій – 0%, 
в загальній кількості голосуючих акцій – 0%.

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

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

2. Директор         (підпис)     Н.П. Фоміна,  29.06.2016 р.

НОВИНИ

НКЦПФР встановила  
20 фактів правопорушень  
на ринку цінних паперів

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку) повідомляє про результати своєї 
роботи у напрямі правозастосування на ринку цінних 
паперів.

З 20 червня по 2 липня 2016 року внаслідок розгля-
ду справ уповноваженими особами Центрального 
апарату Комісії (без урахування територіальних орга-
нів регулятора) було винесено 20 постанов про накла-
дення санкцій за правопорушення.

Комісією виявлені такі правопорушення в діях про-
фесійних учасників фондового ринку, емітентів, юри-
дичних та фізичних осіб:

- неподання інформації до Комісії — 10;
- подання недостовірної інформації до Комісії — 1;
- нерозміщення інформації в загальнодоступній ін-

формаційній базі даних Комісії — 1;
- порушення вимог законодавства щодо цінних па-

перів — 6;
- несвоєчасне виконання розпорядження про усу-

нення порушень законодавства про цінні папери — 1.
З початку поточного року, станом на 02.07.2016 року 

(за даними лише Центрального апарату НКЦПФР):
- розглянуто справ про правопорушення на ринку 

цінних паперів — 304;

- накладено фінансових санкцій за правопорушення 
на ринку цінних паперів — 235 на суму 3 447150 грн;

- винесено попереджень — 48;
- зупинено дію ліцензії — 1;
- анульовано ліцензій — 13;
- сплачено штрафів — 88 на суму 421340 грн;
- закрито справ про правопорушення на ринку цін-

них паперів — 9;
- винесено розпоряджень про усунення пору-

шень законодавства про цінні папери — 160.
В рамках діяльності по фінансовому моніторингу на 

виконання Закону України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення», 
Комісією за порушення обов’язків застосовано санк-
цію у вигляді штрафу у розмірі 2 550 грн.

Нагадаємо, що з інформацією щодо розгляду справ 
про правопорушення на ринку цінних паперів можна 
ознайомитись на офіційному сайті Комісії у розділі 
«Правозастосування на ринку ЦП» http://nssmc.gov.
ua/activities/enforcement.

Фондовый рынок Украины завершил торги 
в пятницу ростом

Украинский рынок акций первые торги в июле за-
вершил ростом биржевых индексов: индикатор «Укра-
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инской биржи» (УБ) повысился на 2,09% — до 
688,65 пункта, индекс ПФТС — на 0,16%, до 223,3 пун-
кта.

Объем торгов на УБ составил 6 млн грн, в том чис-
ле акциями — 5,9 млн грн.

Объем торгов на ПФТС составил 271,87 млн грн, в 
том числе акциями — 0,36 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги ростом 
стоимости. Наиболее подорожали бумаги «Донбасс-
энерго» (+6,46%), Райффайзен Банка Аваль (+4,91%) 
и «Укрнафты» (+1,44%).

На ПФТС сделки прошли с акциями «Мотор Сичи» 
(+0,55%) и «Центрэнерго» (+0,31%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine 
в пятницу к 16:15 кв снизился на 0,72% — до 461,94 пун-
кта при объеме торгов 7 млн злотых (44,8 млн грн).

Среди индексных акций дешевели бумаги агрохол-
динга ИМК (-1,92%), «Милкиленда» (-1,84%) и «Астар-
ты» (-1,81%).

В «зеленой зоне» находились только акции KSG 
Agro (+1,3%).

Фондовый рынок Украины начал торги 
в субботу символическим снижением 

по индексу ПФТС
Украинский рынок акций начал торги в субботу уме-

ренным снижением по индексу ПФТС: индикатор к 
11:15 кв снизился на 0,03% — до 223,25 пункта.

Среди индексных акций торговались бумаги «Центр-
энерго» (-0,1%) и «Мотор Сичи» (-0,1%).

Торги на УБ в этот день не проходят.

Barclays ожидает менее значительного 
роста спроса на нефть в 2016-2017гг

Аналитики Barclays полагают, что неопределен-
ность на финансовых рынках, причиной которой ста-
ло решение Великобритании о выходе из Европей-
ского союза (Brexit), окажет негативное влияние на 
спрос на нефть в мире, который и так уже ослабевает 
в этом году.

«Brexit забил еще один гвоздь в крышку глобально-
го нефтяного спроса в 2016 году, — цитирует отчет 
банка издание MarketWatch. — Движение котировок 
нефти, вероятно, будет следовать за политической 
неопределенностью в ближайшие месяцы».

По оценкам аналитиков, спрос на нефть в этом году 
может вырасти на 1,1 млн баррелей в сутки (б/с), а не 
на 1,2 млн б/с, как ожидалось ранее. Прогноз на 
2017 год пересмотрен до 1,2 млн б/с с 1,3 млн б/с.

В результате потребление в следующем году будет 
превышать производство только на 400 тыс. б/с про-
тив прежней оценки в 700 тыс. б/с.

Barclays повысил прогноз цены марки Brent в теку-
щем году до $44 за баррель с ранее ожидавшихся $41 
за баррель, марки WTI — до $43 за баррель с $40 за 
баррель. В 2017 году, по оценке экспертов, эти сорта 
нефти будут стоить в среднем $57 за баррель и $56 за 
баррель соответственно.

Индекс промактивности в США ISM 
Manufacturing подскочил в июне 
до максимума с февраля 2015 г

Индекс деловой активности в производственном 
секторе США (ISM Manufacturing) в июне 2016 года 
увеличился до 53,2 пункта — максимального уровня с 
февраля 2015 года, с 51,3 пункта месяцем ранее, сви-
детельствуют данные Института управления постав-
ками (ISM).

Значение индекса ниже 50 пунктов сигнализирует о 
снижении деловой активности в указанном сегменте 
экономики, выше 50 пунктов — о ее росте.

Эксперты, опрошенные газетой The Wall Street 
Journal, в среднем прогнозировали значение индекса 
в июне на уровне 51,4 пункта.

Значение индекса ISM Manufacturing указывает на 
рост активности уже четыре месяца подряд. Таким 
образом, производственный сектор США начнет вто-
рое полугодие на довольно благоприятной позиции, 
отмечают эксперты.

Рассчитываемый ISM индекс, отслеживающий по-
ступление новых заказов в США, в июне подскочил до 
57 пунктов с 55,7 пункта в мае.

Индикатор новых экспортных заказов вырос до 53,5 
пункта — максимума с ноября 2014 года.

Индекс занятости увеличился в июне до 50,4 пун-
кта с 49,2 пункта в мае.

На долю производственного сектора приходится 
порядка 12% американской экономики.

Руководители ФРС пока  
не готовы оценить возможные 
последствия Brexit для США

Представители Федеральной резервной системы 
(ФРС) пока не готовы оценить потенциальные послед-
ствия выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) 
для американской экономики и намерены занимать 
выжидательную позицию.

Заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер на-
звал Brexit «негативным» событием для мировой эко-
номики, отметив, что пока рано говорить о том, изменит 
ли этот фактор перспективы американской экономики.

«Мы будем занимать выжидательную позицию, — 
заявил С.Фишер в интервью CNBC. — Очевидно, что 
Brexit — это огромное событие для Великобритании и 
важное событие для Европы».

Он отметил, что Brexit не окажет влияния на пря-
мые торговые отношения США и Великобритании.

«Однако Brexit будет иметь множество последствий 
для Европы, и это то, что нам предстоит обдумать», — 
добавил С.Фишер.

В частности, вопросы вызывает то, насколько бы-
стро британская экономика сможет приобрести новую 
конфигурацию, заявил С.Фишер. Кроме того, важным 
моментом, вызывающим опасения, является возмож-
ность того, что другие члены ЕС последуют примеру 
Великобритании, отметил он.
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По словам С.Фишера, к заседанию 26-27 июля у 
Федрезерва будет более полная картина влияния 
Brexit на финансовые рынки.

Статданные по экономике США, опубликованные 
после разочаровывающего майского отчета о безра-
ботице, были «довольно сильными», отметил С.Фи-
шер.

Эти данные более важны для оценки перспектив 
американской экономики, чем Brexit, заявил он.

Председатель Федерального резервного банка 
Сент-Луиса Джеймс Баллард, выступавший ранее, 
не ожидает, что Brexit «окажет существенное влия-
ние на США в течение ближайших двух лет, исходя из 
данных, которые у нас есть на сегодняшний день». 
Вместе с тем он отметил, что последствия британ-
ского референдума будут проявляться в течение 
многих лет.

Дж.Баллард по-прежнему прогнозирует одно повы-
шение ставки Федрезерва в текущем году, отмечая, 
что Федрезерв «занимает выжидательную позицию».

Заявления С.Фишера и Дж.Балларда указывают на 
то, что Федрезерв все-таки может поднять базовую 
процентную ставку позднее в этом году, пишет 
MarketWatch.

Вероятность ее повышения до конца этого года, од-
нако, оценивается рынками лишь в 18,6%, свидетель-
ствуют котировки фьючерсов на уровень ставки.

Еще один представитель ФРС — глава ФРБ Клив-
ленда Лоретта Местер — заявила в пятницу о том, 
что затягивание подъема ставки несет в себе риски 
для американской экономики.

«Слишком долгое ожидание повышает риски для 
финансовой стабильности и увеличивает вероятность 
того, что нам придется более агрессивно действовать 
в будущем», — заявила она.

Л.Местер отметила, что в июне голосовала за со-
хранение ставки на прежнем уровне лишь из-за ожи-
даний британского референдума.

Его итоги для американской экономики оценивать 
пока рано, заявила она.

Тем временем, С.Фишер, отвечая на вопрос о том, 
возможен ли переход ФРС к политике отрицательных 
процентных ставок, назвал такой шаг «маловероят-
ным».

«Одна из вещей, о которой мы узнаём, работая в 
Центробанке, — это «никогда не говори никогда», — 
заявил С.Фишер.

«Однако одно, что мы не хотим делать, — мы не 
планируем переходить к отрицательной ставке, и мы 
будем пытаться избежать этого», — добавил он.

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

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА 

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПАТ АГРОПРОСПЕРІС БАНК 7
2. ПАТ АКБ «ЛЬВІВ» 15
3. ПРАТ АЛЬЦЕСТ 5
4. ПАТ БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ 6
5. ПАТ БАНК КРЕДИТ ДНІПРО 8
6. ПРАТ БЕРЕЗИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 12
7. ПРАТ БІОФАРМА 5
8. ТОВ ВІЕЙБІ ЛІЗИНГ 12
9. ПАТ ДНІПРОГАЗ 7

10. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 8
11. ПАТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ 13
12. ПАТ ІСКРА 10
13. ПАТ МИКОЛАЇВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ 16
14. ПАТ ОЛЬГІВСЬКЕ 9
15. ПАТ ОРІХІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ 9
16. ПАТ ПЕРШОТРАВЕНСЬКИЙ ЗАВОД ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ФАРФОРУ 13
17. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЗАПОРІЖГАЗ» 11
18. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛЬВІВГАЗ» 14
19. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 15
20. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «МИКОЛАЇВГАЗ» 17
21. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 6
22. ПАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» 6
23. ПРАТ ПОЛТАВСЬКИЙ МОНТАЖНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ ЗАВОД 17
24. ПАТ УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 5
25. ПАТ УКРГЕОЛБУДМ 9
26. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 10
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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 № 16134
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
02.07.2016 р. 


