
№245 (2499) 22.12.2016 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

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.12.2016	 	м.	Київ	 №	1226

Щодо відновлення внесення 
змін до системи депозитарно-
го обліку цінних паперів, емі-
тованих ПрАТ «Ходорівський 
завод продовольчих товарів» 
(попередня назва ЗАТ «Ходо-
рівський завод продтоварів»)

Відповідно	до	Закону	України	«Про	державне	регулю-
вання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	у	зв’язку	з	усунен-
ням	 ЗАТ	 «Ходорівський	 завод	 продтоварів»	 порушень,	
які	були	підставою	для	винесення	рішення	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	17.09.2013	
№	1883	«Щодо	усунення	порушень	та	зупинення	внесен-
ня	змін	до	системи	реєстру	власників	іменних	цінних	па-
перів	 та	до	системи	депозитарного	обліку	цінних	папе-
рів»,	 та	відповідно	до	листа	Західного	 територіального	
управління	 Комісії	 від	 08.11.2016	 №	 04-1/01/1703	 (вх.	
№	1771-ту	від	14.11.2016),
Національна комісія з цінних паперів та фондового 

ринку (далі – Комісія)
В И Р І Ш И Л А:

1.	Відновити	з	21.12.2016	року	внесення	змін	до	системи	
депозитарного	обліку	цінних	паперів	щодо	цінних	паперів,	

емітованих	ПрАТ	«Ходорівський	завод	продовольчих	това-
рів»	(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	05492083)	(по-
передня	назва	ЗАТ	«Ходорівський	завод	продтоварів»).	
2.	 Виключити	ПрАТ	«Ходорівський	 завод	 продоволь-

чих	 товарів»	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	
05492083)	з	Переліку	товариств,	яким	з	17.09.2013	зупи-
нено	 внесення	 змін	 до	 системи	 депозитарного	 обліку	
щодо	цінних	 паперів	 на	 строк	до	 усунення	 порушення,	
затвердженого	рішенням	Комісії	від	17.09.2013	№	1883,	
як	таке,	що	усунуло	порушення.
3.	Зобов’язати	ПАТ	«Національний	депозитарій	Украї-

ни»	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	 особи	 30370711)	
невідкладно	 довести	 до	 відома	 депозитарних	 установ,	
що	здійснюють	облік	прав	власності	на	цінні	папери,	емі-
товані	ПрАТ	«Ходорівський	завод	продовольчих	товарів»	
(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	05492083),	у	де-
позитарній	системі	України,	дане	рішення	Комісії.
4.	Професійній	асоціації	учасників	ринків	капіталу	та	де-

ривативів	(ПАРД)	(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	
24382704),	 Українській	 асоціації	 інвестиційного	 бізнесу	
(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	23152037),	Асоціа-
ції	 «Українські	 фондові	 торговці»	 (ідентифікаційний	 код	
юридичної	особи	33338204),	довести	до	відома	членів	від-
повідних	асоціацій	інформацію	про	дане	рішення	Комісії.
5.	Департаменту	 контрольно-правової	 роботи	 забезпе-

чити	відправлення	копії	цього	рішення	ПрАТ	«Ходорівський	
завод	 продовольчих	 товарів»	 (ідентифікаційний	 код	юри-
дичної	особи	05492083),	Західному	територіальному	управ-
лінню	Комісії	та	ПАТ	«Національний	депозитарій	України»	
(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	30370711).
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Рішення Комісії № 1226, 1227 від 20.12.2016 р.
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6.	Департаменту	контрольно-правової	роботи	повідоми-
ти	про	прийняте	рішення	Професійну	асоціацію	учасників	
ринків	 капіталу	 та	деривативів	 (ПАРД)	 (ідентифікаційний	
код	юридичної	особи	24382704),	Українську	асоціацію	ін-
вестиційного	 бізнесу	 (ідентифікаційний	 код	 юридичної	
особи	23152037),	Асоціацію	«Українські	фондові	торговці»	
(ідентифікаційний	код	юридичної	особи	33338204).
7.	ПАТ	«Національний	депозитарій	України»	 (іденти-

фікаційний	код	юридичної	особи	30370711)	у	триденний	
термін	з	моменту	отримання	ним	копії	цього	рішення	по-
відомити	Комісію	про	його	виконання.
8.	 Управлінню	 міжнародної	 співпраці	 та	 комунікацій	

забезпечити	опублікування	цього	рішення	в	офіційному	
друкованому	виданні	Комісії.
9.	Департаменту	інформаційних	технологій	забезпечи-

ти	оприлюднення	цього	рішення	на	офіційному	веб-сайті	
Комісії.
10.	Контроль	за	виконанням	цього	рішення	покласти	

на	члена	Комісії	І.	Назарчука.
Голова Комісії  Т. Хромаєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

«20»	грудня	2016	р.	 м.	Київ	 №1227

Про видачу ліцензії на прова-
дження професійної діяльнос-
ті на фондовому ринку – діяль-
ності з управління активами 
інституційних інвесторів (ді-
яльності з управління актива-
ми) ТОВ «КУА «ДОБРОБУД-
ІНВЕСТ»

За	підсумками	розгляду	заяви	та	документів,	поданих	
ТОВАРИСТВОМ	З	ОБМЕЖЕНОЮ	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	

«КОМПАНІЯ	 З	 УПРАВЛІННЯ	АКТИВАМИ	«ДОБРОБУД-
ІНВЕСТ»	(лист	від	08	вересня	2016	р.)	до	Національної	
комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	(далі	–	Комі-
сія)	на	видачу	ліцензії	на	провадження	професійної	ді-
яльності	на	фондовому	ринку	відповідно	до	Ліцензійних	
умов	провадження	професійної	діяльності	на	фондово-
му	ринку	(ринку	цінних	паперів)	–	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	(діяльності	з	управлін-
ня	активами),	затверджених	рішенням	Національної	ко-
місії	 з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	від	23	липня	
2013	року	№	1281,	зареєстрованих	в	Міністерстві	юстиції	
України	 від	 12	 вересня	 2013	 року	 за	№	1576/24108	 (зі	
змінами),	

Національна комісія з цінних паперів  
та фондового ринку

ВИРІШИЛА:
1.	 Видати	 ТОВАРИСТВУ	 З	 ОБМЕЖЕНОЮ	 ВІДПОВІ-

ДАЛЬНІСТЮ	 «КОМПАНІЯ	 З	 УПРАВЛІННЯ	 АКТИВАМИ	
«ДОБРОБУД-ІНВЕСТ»	 (18005,	 місто	 Черкаси,	 бульвар	
Шевченка,	будинок	352,	ідентифікаційний	код	юридичної	
особи	32033791)	ліцензію	на	провадження	професійної	
діяльності	на	фондовому	ринку	–	діяльності	з	управління	
активами	інституційних	інвесторів	(діяльності	з	управлін-
ня	активами).
2.	Департаменту	інформаційних	технологій	(Є.(Фомен-

ко)	забезпечити	оприлюднення	цього	рішення	на	офіцій-
ному	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	фондового	ринку)	оприлюднює	результати	засідання	регулято-

ра	фондового	ринку,	що	відбулося	20	грудня	2016	року.
За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Щодо дій ПАТ «Міський Комерційний банк», пов’язаних з припиненням провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності

прийнято 
рішення 

2. Про затвердження змін до Плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку на 2016 рік, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 17.12.2015 №2129, та Плану роботи Комітетів Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку на 2016 рік, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.12.2015 №2130

прийнято 
рішення

3. Щодо відновлення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, 
емітованих ПрАТ «Ходорівський завод продовольчих товарів» (попередня назва 
ЗАТ «Ходорівський завод продтоварів»)

прийнято 
рішення

4. Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – ді-
яльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління акти-
вами) ТОВ «КУА «ДОБРОБУД-ІНВЕСТ»

прийнято 
рішення

5. Щодо погодження постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких 
актів Кабінету Міністрів України»

прийнято 
рішення

із зауваженнями

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ
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6. Щодо погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження нового складу наглядової ради Державної іпотечної установи»

прийнято 
рішення

7. Про внесення змін до Положення про порядок реєстрації випуску звичайних іпотеч-
них облігацій, проспекту емісії, звіту про результати розміщення іпотечних облігацій, 
погашення та скасування реєстрації випуску іпотечних облігацій	(МЮУ)

прийнято 
рішення

(реєстрація в 
МЮУ)

8. Про схвалення доопрацьованого проекту рішення Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку «Про затвердження Положення про встановлення ознак фіктив-
ності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що ма-
ють ознаки фіктивності» (для оприлюднення)

рішення 
схвалено

(для 
оприлюднення)

9. Щодо реєстрації випуску акцій Приватного акціонерного товариства «Ай Пі Ріелт» прийнято 
рішення

10. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «БАНК БОГУСЛАВ»

прийнято 
рішення

11. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Український будівельно-інвестиційний банк»

прийнято 
рішення

12. Щодо реєстрації звіту про результати розміщення (обміну) акцій Публічного акціо-
нерного товариства «УНІВЕР АГРО»

прийнято 
рішення

13. Щодо реєстрації випуску та проспекту емісії акцій Публічного акціонерного товари-
ства «Місто Банк»

прийнято 
рішення

14. Щодо реєстрації звіту про результати приватного розміщення акцій ПУБЛІЧНОГО АК-
ЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»

прийнято 
рішення

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення доопрацьованого проекту 

рішення Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку «Про затвердження Положення 

про встановлення ознак фіктивності емітентів 
цінних паперів та включення таких емітентів до 
списку емітентів, що мають ознаки фіктивності»
Рішенням	 Національної	 комісії	 з	 цінних	 паперів	 та	

фондового	ринку	(далі	–	Комісія)	від	20.12.2016	№	1231	
схвалено	доопрацьований	проект	рішення	«Про	затвер-
дження	Положення	про	встановлення	ознак	фіктивності	
емітентів	цінних	паперів	та	включення	таких	емітентів	до	
списку	емітентів,	що	мають	ознаки	фіктивності»	(далі	–	
Проект),	який	розроблено	відповідно	до	підпункту	170.2.6	
пункту	170.2	статті	170	розділу	 IV	Податкового	кодексу	
України,	пунктів	3710	та	3711	частини	другої	статті	7,	пунк-
тів	51	та	13	статті	8	Закону	України	«Про	державне	регу-
лювання	ринку	цінних	паперів	в	Україні»,	 з	метою	удо-
сконалення	 порядку	 встановлення	 ознак	 фіктивності	
емітентів	цінних	паперів	та	включення	таких	емітентів	до	
списку	емітентів,	що	мають	ознаки	фіктивності.
Проект	 передбачає	 внесення	 змін	 до	 кола	 осіб,	 на	

яких	 не	 поширюється	дія	Положення	 та	 змін	 до	 змісту	
ознак	фіктивності	емітентів.
Проект	та	аналіз	регуляторного	впливу	Проекту	опри-

люднюється	на	офіційному	веб-сайті	Комісії	–	http://www.
nssmc.gov.ua/.

Голова Комісії  Т. Хромаєв

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР відновила,  
зупинила, скасувала обіг цінних паперів

Згідно	з	розпорядженням	уповноваженої	особи	Націо-
нальної	комісії	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку,	ди-
ректора	 департаменту	 спільного	 інвестування	 та	 регу-

лювання	діяльності	 інституційних	 інвесторів,	відповідно	
до	пункту	2	розділу	V	Положення	про	порядок	припинен-
ня	корпоративного	інвестиційного	фонду,	затвердженого	
рішенням	Національної	комісії	з	цінних	паперів	та	фон-
дового	ринку	від	19.11.2013	№	2606,	зареєстрованого	в	
Міністерстві	юстиції	України	17.12.2013	за	№	2133/24665	
(із	змінами),	та	наданих	документів	ПУБЛІЧНИМ	АКЦІО-
НЕРНИМ	ТОВАРИСТВОМ	«ЗАКРИТИЙ	НЕДИВЕРСИФІ-
КОВАНИЙ	 ВЕНЧУРНИЙ	 КОРПОРАТИВНИЙ	 ІНВЕСТИ-
ЦІЙНИЙ	ФОНД	«РЕМЕДИУМ»,	01032,	м.	Київ,	вул.	Симона	
Петлюри,	будинок	30,	ідентифікаційний	код	юридичної	осо-
би	-	38408396,	реєстраційний	код	за	Реєстром	13300140,	
на	виключення	відомостей	про	корпоративний	інвестицій-
ний	фонд	з	Єдиного	державного	реєстру	інститутів	спільно-
го	інвестування	у	зв’язку	з	ліквідацією,	скасовано	реєстра-
цію	 регламенту	 ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИ ВЕРСИ ФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «РЕМЕДИУМ»,	зареєстрованого	29.12.2012	року.	
Анульовано	свідоцтво	про	внесення	відомостей	про	ПУ-
БЛІЧНЕ	 АКЦІОНЕРНЕ	 ТОВАРИСТВО	 «ЗАКРИТИЙ	 НЕ-
ДИВЕРСИФІКОВАНИЙ	ВЕНЧУРНИЙ	КОРПОРАТИВНИЙ	
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ	ФОНД	«РЕМЕДИУМ»	до	Єдиного	дер-
жавного	 реєстру	 інститутів	 спільного	 інвестування	 від	
29.12.2012	року	№	00140,	що	видане	Національною	ко-
місією	з	цінних	паперів	та	фондового	ринку	– розпоря-
дження № 0286–ІС від 21 грудня 2016 року.

21.12.2016 р.

01010, м. Київ-601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77

E-mail: press@nssmc.gov.ua

При використанні вищевказаної інформації поси-
лання на прес-службу НКЦПФР обов’язкове.
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне товари-
ство "Авiакомпанiя Константа"

2.	Код	за	ЄДРПОУ 20508143
3.	Місцезнаходження 69013,	м.Запорiжжя,	

вул.Блакитна,	буд.4
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 061-721-43-23	061-721-43-90
5.	Електронна	поштова	адреса horta@optima.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

www.constair.com.ua

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

II. Текст повідомлення
Приватне	акцiонерне	товариство	«Авiакомпанiя	Константа»	повiдомляє	

наступне	.	
«20»	грудня	2016	року	в	адресу	товариства	вiд	депозитарiю	ТОВ	«ПКТБ-

Цiннi	папери»	надiйшов	лист	№	34	i	виписка	про	стан	рахунку	в	цiнних	па-

перах	,	згiдно	якої	вiдбулися	наступнi	змiни	влiсникiв	акцiй,	яким	належить	
10	i	бiльше	вiдсоткiв	голосуючих	акцiй	.

1)	Юридична	особа	—	Компанiя	«Energy	Standard	Projects	Limited»	(HE	
240842,	 мiсцезнаходження	 —	 Кiпр,	 Nafpliou,	 15,	 2nd	 floor,	 P.C.	 3025,	
Limassol,	Cyprus.)	зменшила	пакет	акцiй,	що	їй	належить	з	9336375	акцiй	
або	99,8116%	до	0	акцiй	або	0,00%.	Розмiр	частки	акцiонера	до	змiни	паке-
та	акцiй	становить	—	9	336	375	акцiй	обо	99,8116%.	Розмiр	частки	(пакета	
акцiй)	акцiонера	,	у	тому	числi	з	урахуванням	розмiру	зменьшення,	стано-
вить	—	0	акцiй	або	0,00%.

2)	Юридична	особа	—	Компанiя	AP	Holdings	Limited	 (IBC/05/14/8541	 ,	
мiсцезнаходження	—	P.O.	BOX	1961	,	Дубай,	ОАЕ.)	придбала	пакет	акцiй	в	
кiлькостi	9	336	375	акцiй	або	99,8116%	.	Розмiр	частки	акцiонера	до	змiни	
пакета	акцiй	—	0	акцiй	або	0,00%.	Розмiр	частки	(пакета	акцiй)	акцiонера	,	
у	тому	числi	з	урахуванням	розмiру	збiльшення,	становить	—	9	336	375	акцiй	
обо	99,8116%.

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 Таланов Андрiй Олексiйович
Генеральний директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 20.12.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«АВІАКОМПАНІЯ КОНСТАНТА»
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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

Приватне акцiонерне товариство
«Фастiвське швейне пiдприємство 
«Козак»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00309387
3.	Місцезнаходження 08500,	Київська	обл.,	м.	Фастiв,	

Iвана	Мазепи,6
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (04565)62116/	(04565)62116
5.	Електронна	поштова	адреса kozakfastov@ukr.net
6.	 Адреса	 сторінки	 в	 мережі	 Інтер-
нет,	яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

kozak.pat.ua

7.	Вид	особливої	інформації Припинення	емітента	шляхом	
злиття,	приєднання,	
поділу,	перетворення	або	банкрут-
ства	за	рішенням
вищого	органу	емітента	або	суду

II. Текст повідомлення
Позачерговими	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв	 20	 грудня	 2016року	

було	прийнято	рiшення	про	припинення	Приватного	акцiонерного	товари-
ства	«Фастiвське	швейне	пiдприємство	«Козак»	(далi	ПрАТ	«ФШП	«Козак»)	
шляхом	 перетворення	 у	 Товариство	 з	 додатковою	 вiдповiдальнiстю	
«Фастiвське	 швейне	 пiдприємство	 «Козак»	 (далi-ТДВ	 «ФШП	 «Козак»)	 з	
мiсцезнаходженням:	08500	Київська	обл.,	м.	Фастiв,	вул.Iвана	Мазепи,	6.

Спосiб	припинення	шляхом	перетворення.	Дата	проведення	позачерго-
вих	Загальних	зборiв	акцiонерiв,	на	яких	розглядалось	зазначене	питання	
про	припинення	та	приймалось	рiшення	20.12.2016р.	(протокол	№28),	ре-
зультати	голосування:	за	прийняте	рiшення	проголосували	«ЗА»	—	260011	
голосiв,	що	складає	100,00%	вiд	загальної	кiлькостi	голосiв	акцiонерiв,	якi	
зареєструвалися	для	участi	у	загальних	зборах	та	є	власниками	голосую-
чих	з	цього	питання	акцiй,	«Проти»	-0	(нуль)	голосiв.	Причиною	припинення	
ПрАТ	 «ФШП	 «Козак»	 шляхом	 перетворення	 у	 ТДВ	 «ФШП	 «Козак»	 є	

недоцiльнiсть	iснування	юридичної	особи	у	формi	акцiонерного	товариства	
у	зв’язку	iз	значними	фiнансовими	витратами	на	своє	обслуговування.

При	перетвореннi	ПрАТ»ФШП	«Козак»	всi	його	активи,	майновi	права,	
грошовi	 кошти,	 зобов’язання	 та	 iншi	 права	 та	 обов’язки	 передаються	до	
його	правонаступника	ТДВ	«ФШП	«Козак»,	розмiр	статутного	капiталу	яко-
го	становить	141526,00	гривень.	Iнформацiя	про	порядок	та	умови	обмiну	
акцiй	(часток,	паїв)	емiтента,	який	припиняється,	на	акцiї	(частки,	паї)	юри-
дичних	осiб	—	правонаступникiв:	Перелiк	засновникiв	(учасникiв)	створю-
ваного	 товариства-правонаступника,	 зазначений	у	його	 установчих	доку-
ментах,	має	включати	усiх	акцiонерiв	товариства,	що	припиняється,	станом	
на	 день	 затвердження	 установчих	 документiв	 створюваного	 товариства-
правонаступника,	iз	зазначенням	розмiру	частки	кожного	засновника	(учас-
ника).	 Розподiл	 часток	 створюваного	 товариства-правонаступника	
вiдбувається	iз	збереженням	спiввiдношення	кiлькостi	акцiй,	що	було	мiж	
акцiонерами	у	статутному	капiталi	акцiонерного	товариства,	що	перетво-
рюється.	Розмiр	статутного	капiталу	товариства,	що	створюється	шляхом	
перетворення	 акцiонерного	 товариства,	 на	 дату	 його	 створення	 має	
дорiвнювати	розмiру	статутного	капiталу	акцiонерного	товариства,	що	пе-
ретворюється,	зменшеному	на	загальну	номiнальну	вартiсть	акцiй,	що	не	
пiдлягають	 обмiну.	 Акцiї	 ПрАТ	 «ФШП	 «Козак»	 конвертуються	 в	 частки	
пiдприємницького	товариства-правонаступника	—	ТДВ	«ФШП	«Козак»	та	
розподiляються	серед	його	учасникiв.	Коефiцiєнт	конвертацiї	дорiвнює	1.	
Не	пiдлягають	обмiну	акцiї	товариства,	що	перетворюється,	викупленi	цим	
товариством,	якi	на	дату	прийняття	рiшення	про	припинення	товариства	
шляхом	перетворення	не	проданi	та/або	не	анульованi	вiдповiдно	до	за-
конодавства.	Такi	акцiї	пiдлягають	анулюванню	в	порядку,	встановленому	
Нацiональною	комiсiєю	з	цiнних	паперiв	та	фондового	ринку.	

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

міститься	у	повідомленні,	та	визнає,	що	вона	несе	відповідальність	згідно	
із	законодавством.
2.	Найменування	посади Ковбаса олексiй Петрович
голова	комiсiї	з	припинення	
(перетворення)

(підпис)	 (ініціали	та	прізвище	
керівника)

М.П. 20.12.2016
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФАСТIВСьКЕ ШВЕЙНЕ ПIДПРИєМСТВО «КОЗАК»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «АВЕРС»

2.	 Код	 за	 ЄДРПОУ:	 35489734;	 3.	 Місцезнаходження:	 03124,	 м.	 Київ,	
бульвар	Вацлава	Гавела;	4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	044	455	03	21	
044	 404	 50	 70;	 5.	 Електронна	 поштова	 адреса:	 billing@sk-avers.com.ua;	 
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації:	sk-avers.com.ua

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

19	грудня	2016	року	позачерговими	загальними	зборами	акцiонерiв	при-
ватного	акцiонерного	товариства	«Страхова	компанiя	«Аверс»	(надалi	—	То-
вариство)	було	прийнято	рiшення	про	звiльнення	Генерального	директора	
Товариства	Голдiна	Сергiя	Олександровича	з	20	грудня	2016	року	(протокол	
позачергових	загальних	зборiв	Товариства	№	3	вiд	19.12.2016р.).	Пiдстава	
прийняття	рiшення:	у	зв’язку	з	переводом	на	iншу	посаду	в	Товариствi.	По-
садова	особа	є	акцiонером	Товариства.	Розмiр	пакета	акцiй	Товариства	(у	
вiдсотках),	яким	володiє	посадова	особа	—	7%.	Посадова	особа	обiймала	
посаду	Генерального	директора	Товариства	з	29.12.2010р.	Непогашених	су-
димостей	за	корисливi	та	посадовi	злочини,	посадова	особа	не	має.	Згоди	на	
розкриття	паспортних	даних	посадова	особа	не	надала.

19	грудня	2016	року	позачерговими	загальними	зборами	акцiонерiв	при-
ватного	акцiонерного	товариства	«Страхова	компанiя	«Аверс»	(надалi	—	То-
вариство)	було	прийнято	рiшення	про	обрання	на	посаду	Генерального	ди-
ректора	Товариства	Петренка	Олександра	Вiкторовича	з	21	грудня	2016	року	
(протокол	позачергових	загальних	зборiв	Товариства	№	3	вiд	19.12.2016р.).	
Пiдстава	прийняття	рiшення:	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	про	обран-
ня	 Генерального	 директора	 Товариства.	 Посадова	 особа	 не	 є	 акцiонером	
Товариства.	Розмiр	пакета	акцiй	Товариства	(у	вiдсотках),	яким	володiє	по-
садова	особа	—	0%.	Непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини,	посадова	особа	не	має.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	посадова	
особа	не	надала.	Строк,	на	який	обрано	посадову	особу:	необмежений.	Iншi	
посади,	якi	особа	обiймала	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	Начальник	вiддiлу	
врегулювання	збиткiв,	заступник	Генерального	директора	Товариства.

19	грудня	2016	року	позачерговими	загальними	зборами	акцiонерiв	при-
ватного	акцiонерного	товариства	«Страхова	компанiя	«Аверс»	(надалi	—	
Товариство)	було	прийнято	рiшення	про	обрання	на	посаду	Голови	Нагля-
дової	 ради	 Товариства	 Голдiна	 Сергiя	 Олександровича	 з	 21	 грудня	

2016	 року	 (протокол	 позачергових	 загальних	 зборiв	 Товариства	№	 3	 вiд	
19.12.2016р.).	 Пiдстава	 прийняття	 рiшення:	 рiшення	 загальних	 зборiв	
акцiонерiв	 про	 обрання	 складу	 Наглядової	 ради	 Товариства.	 Посадова	
особа	 є	 акцiонером	 Товариства.	 Розмiр	 пакета	 акцiй	 Товариства	 (у	
вiдсотках),	яким	володiє	посадова	особа	—	7%.	Непогашених	судимостей	
за	корисливi	та	посадовi	злочини,	посадова	особа	не	має.	Згоди	на	роз-
криття	паспортних	даних	посадова	особа	не	надала.	Строк,	на	який	обрано	
посадову	 особу:	 3	 (три)	 роки.	 Iншi	 посади,	 якi	 особа	 обiймала	 протягом	
останнiх	п'яти	рокiв:	Генеральний	директор	Товариства.

19	грудня	2016	року	позачерговими	загальними	зборами	акцiонерiв	при-
ватного	акцiонерного	товариства	«Страхова	компанiя	«Аверс»	(надалi	—	То-
вариство)	було	прийнято	рiшення	про	обрання	на	посаду	Члена	Наглядової	
ради	Товариства	Бiлогорцева	Сергiя	Анатолiйовича	з	21	грудня	2016	року	
(протокол	позачергових	загальних	зборiв	Товариства	№	3	вiд	19.12.2016р.).	
Пiдстава	прийняття	рiшення:	рiшення	 загальних	 зборiв	акцiонерiв	про	об-
рання	складу	Наглядової	 ради	Товариства.	Посадова	особа	є	акцiонером	
Товариства.	Розмiр	пакета	акцiй	Товариства	(у	вiдсотках),	яким	володiє	по-
садова	особа	—	0%.	Непогашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	зло-
чини,	посадова	особа	не	має.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	посадо-
ва	особа	не	надала.	Строк,	на	який	обрано	посадову	особу:	3	(три)	роки.	Iншi	
посади,	якi	особа	обiймала	протягом	останнiх	п'яти	рокiв:	 заступник	Гене-
рального	директора	Товариства,	начальник	управлiння	справами.

19	 грудня	2016	року	позачерговими	загальними	зборами	акцiонерiв	при-
ватного	акцiонерного	товариства	«Страхова	компанiя	«Аверс»	(надалi	—	Това-
риство)	було	прийнято	рiшення	про	обрання	на	посаду	Члена	Наглядової	ради	
Волинця	Данила	Мефодiйовича	з	21	грудня	2016	року	(протокол	позачергових	
загальних	 зборiв	 Товариства	 №	 3	 вiд	 19.12.2016р.).	 Пiдстава	 прийняття	
рiшення:	рiшення	загальних	зборiв	акцiонерiв	про	обрання	складу	Наглядової	
ради	 Товариства.	 Посадова	 особа	 є	 акцiонером	 Товариства.	 Розмiр	 пакета	
акцiй	Товариства	(у	вiдсотках),	яким	володiє	посадова	особа	—	30,5%.	Непо-
гашених	судимостей	за	корисливi	та	посадовi	злочини,	посадова	особа	не	має.	
Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	посадова	особа	не	надала.	Строк,	на	
який	обрано	посадову	особу:	3	(три)	роки.	Iншi	посади,	якi	особа	обiймала	про-
тягом	останнiх	п'яти	рокiв:	радник	Голови	Правлiння	ПрАТ	IК	«IТТ-iнвест».

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

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

Генеральний директор Голдiн Сергiй Олександрович, 20.12.2016	р.	



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №245, 22 грудня 2016 р. 
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖАЙВІР",
місцезнаходження: 35301, Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Шпанів,

вул. Заводська, 18, повідомляє  про скликання позачергових загальних
зборів акціонерів 31 січня  2017 р. о 10-00 годині.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження передавального акту.
4. Затвердження статуту ТОВ "Жайвір Плюс".
5. Визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТОВ "Жай-

вір Плюс".
6. Обрання директора ТОВ "Жайвір Плюс".
Місце проведення загальних зборів: 35301, Рівненська обл, Рівненс-

ький р-н, с. Шпанів,  вул. Заводська, 18, кімната № 1. 
Реєстрація учасників зборів:  31 січня 2017 р. з 9-00 год. до 9-45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 25
січня 2017 року. 

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів. 

Відкриття зборів: 31 січня 2017 року о 10-00 годині. Адреса веб-сайту
22575385.denwer.com.ua. Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто
в бухгалтерії підприємства щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведен-
ня загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за
порядок ознайомлення - Ільчук Олександр Федорович.

Телефон для довідок: (0362) 26-66-33.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м. Дніпропетровськ академіка Белелюбсь-

кого,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 793-21-52 (056) 372-35-28
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад

акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від
02.11.2016 року.                 

Повноваження  посадової особи   припинено на підставі протоколу за-
сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року (вхідний
номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" 1761 від
21.12.2016 року). Повноваження посадової особи Бондаренко Григорій Іва-
нович (паспорт: серія ВВ, номер 048560, виданий Артемівським РВ УМВС
України в Донецькій області), яка займала посаду в.о. Голови Правління
припинено. Бондаренко Г.І. не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Бондаренко Г.І. не володiє пакетом акцій емітента. Бондаренко Г.І.
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,

протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців. Повноваження осо-
би  припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних скла-
дів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ
"Укрзалізниця" від 02.11.2016 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
2.11.2016 року. Призначення  посадової особи   відбулося  на підставі про-
токолу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
1761 від 21.12.2016 року). Посадова особа Бойчук Володимир Миколай-
ович (паспорт: серія АЕ номер 895086 виданий 09.11.2004 р. Амур-Нижнь-
одніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), приз-
начена на посаду в.о. Голови Правління на період до прийняття відповід-
ного рішення Вищим органом Товариства. Посадова особа Бойчук Володи-
мир Миколайович за останні п'ять років перебувала на посаді : заступника
начальника філії-начальника управління державного земельного кадастру
(з 01.02.2011 по 17.06.2011),заступник директора ТОВ "Термодім" (з
04.07.2011 по 28.09.2012), заступник директора з виробництва ТОВ "Про-
мислова інвестиційна компанія" "Енерго-Інвест" (з 26.10.2012 по
25.06.2015), в.о.голови правління ПрАТ"Дніпропетровський тпловозоре-
монтний завод" (з 26.06.2015 по 06.06.2016). Бойчук В.М. немає частки у
статутному капіталі ПрАТ ДТРЗ. Бойчук В.М. акціями ПрАТ  ДТРЗ не воло-
діє. Бойчук В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Призначення  посадової особи відбулося  на підставі протоколу за-
сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року.

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

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

2. В.о.Голови правління Бондаренко Григорій Іванович

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ФАСТIВСьКЕ ШВЕЙНЕ ПIДПРИєМСТВО «КОЗАК»

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

Приватне акцiонерне товариство 
«Фастiвське швейне пiдприємство 
«Козак»

2.	Код	за	ЄДРПОУ 00309387
3.	Місцезнаходження 08500,	Київська	обл.,	м.	Фастiв,	

Iвана	Мазепи,	6
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (04565)	62116	/(04565)	62116
5.	Електронна	поштова	адреса kozakfastov@ukr.net
6.	Адреса	сторінки	в	мереж	Інтернет,	
яка	 додатково	 використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

kozak.pat.ua

7.	Вид	особливої	інформації Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Згiдно	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«ФШП	

«Козак»,	що	були	проведенi	20.12.2016	року	вiдбулися	змiни	в	складi	поса-
дових	осiб	емiтента:	20.12.2016	року	припинено	повноваження	директора	
Ковбаси	Олексiя	 Петровича	 на	 пiдставi	 рiшення	 позачергових	 Загальних	
зборiв	 акцiонерiв	 вiд	 20.12.2016	 року	 (протокол	 №28)	 про	 припинення	
акцiонерного	товариства	шляхом	перетворення	в	товариство	з	додатковою	
вiдповiдальнiстю.	Особа	перебувала	на	посадi	директора	з	01.11.2013	року	
по	 20.12.2016	 року.	 Володiє	 45,9297	 вiдсотками	 у	 статутному	 капiталi	
емiтента.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.

Згiдно	рiшення	позачергових	Загальних	зборiв	акцiонерiв	ПрАТ	«ФШП	
«Козак»	вiд	20.12.2016	року	(протокол	№28)	призначено	наступних	посадо-
вих	осiб:	

Голову	комiсiї	з	припинення	(перетворення)	Товариства	Ковбасу	Олексiя	
Петровича	термiном	повноважень	з	20.12.2016	року	до	моменту	закiнчення	
процедури	припинення	ПрАТ	«ФШП	«Козак».	Володiє	45,9297	вiдсотками	у	
статутному	капiталi	емiтента.	Непогашеної	судимостi	за	корислiвi	та	посадовi	
злочини	не	має.	Протягом	своєї	дiяльностi	обiймав	посади	директора.

Призначено	члена	комiсiї	з	припинення	(перетворення)	Журавель	Люд-
милу	Володимирiвну	термiном	повноважень	з	20.12.2016	року	до	моменту	
закiнчення	процедури	припинення	ПрАТ	«ФШП	«Козак».	Часткою	в	статут-
ному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини	не	має.	Протягом	останнiх	 5-ти	 рокiв	 обiймала	посаду	
головного	бухгалтера.

Призначено	члена	комiсiї	з	припинення	(перетворення)	Савелова	Дми-
тра	 Євгенiйовича	 термiном	 повноважень	 з	 20.12.2016	 року	 до	 моменту	
закiнчення	процедури	припинення	ПрАТ	«ФШП	«Козак».	Часткою	в	статут-
ному	капiталi	емiтента	не	володiє.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	злочини	не	має.	Протягом	своєї	дiяльностi	обiймав	посади	юрис-
консульта	та	директора.

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 Ковбаса Олексiй Петрович
директор (підпис)	 (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 20.12.2016
(дата)

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

нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1.	Повне	найменування	емітента:	Публiчне	акцiонерне	товариство	
«Страхова	компанiя	«Країна»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	20842474
3.	Місцезнаходження:	04176,	мiсто	Київ,	Електрикiв
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	0445904800	0445904801
5.	Електронна	поштова	адреса:	Krayina@krayina.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використову-

ється	емітентом	для	розкриття	інформації:	www.krayina.com
7.	Вид	особливої	інформації:	Відомості	про	зміну	складу	посадових	

осіб	емітента
II. Текст повідомлення

Повноваження	члена	Наглядової	ради	ПАТ	«СК	«КРАЇНА»	Зiмiна	

Олега	Петровича	припинено	на	пiдставi	заяви	про	припинення	своїх	
повноважень.	 Повноваження	 члена	 Наглядової	 ради	 припиняються	
без	 прийняття	 рiшення	 вiдповiдним	 органом	 управлiння	 ПАТ	 «СК	
«КРАЇНА».	Посадова	особа	на	розкриття	паспортних	даних	згоди	не	
надала.	 Володiє	 часткою	 у	 статутному	 капiталi	 емiтента	 в	 розмiрi	
7.490900%.	 Особа	 непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	
злочини	не	має.	Строк,	протягом	якого	посадова	особа	перебувала	на	
посадi:	 з	26.04.2016р.	по	20.12.2016р.	Замiсть	 звiльненої	особи	 (по-
вноваження	якої	припинено)	нiкого	не	призначено	(обрано)	на	посаду	
члена	Наглядової	ради	ПАТ	«СК	«КРАЇНА».

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

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

Голова Правлiння Наконечний Олександр Васильович, 
21.12.2016	р.	

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРАїНА»
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
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ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖАЙВІР",
місцезнаходження: 35301, Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Шпанів,

вул. Заводська, 18, повідомляє  про скликання позачергових загальних
зборів акціонерів 31 січня  2017 р. о 10-00 годині.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження передавального акту.
4. Затвердження статуту ТОВ "Жайвір Плюс".
5. Визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТОВ "Жай-

вір Плюс".
6. Обрання директора ТОВ "Жайвір Плюс".
Місце проведення загальних зборів: 35301, Рівненська обл, Рівненс-

ький р-н, с. Шпанів,  вул. Заводська, 18, кімната № 1. 
Реєстрація учасників зборів:  31 січня 2017 р. з 9-00 год. до 9-45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 25
січня 2017 року. 

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів. 

Відкриття зборів: 31 січня 2017 року о 10-00 годині. Адреса веб-сайту
22575385.denwer.com.ua. Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто
в бухгалтерії підприємства щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведен-
ня загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за
порядок ознайомлення - Ільчук Олександр Федорович.

Телефон для довідок: (0362) 26-66-33.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м. Дніпропетровськ академіка Белелюбсь-

кого,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 793-21-52 (056) 372-35-28
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад

акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від
02.11.2016 року.                 

Повноваження  посадової особи   припинено на підставі протоколу за-
сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року (вхідний
номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" 1761 від
21.12.2016 року). Повноваження посадової особи Бондаренко Григорій Іва-
нович (паспорт: серія ВВ, номер 048560, виданий Артемівським РВ УМВС
України в Донецькій області), яка займала посаду в.о. Голови Правління
припинено. Бондаренко Г.І. не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Бондаренко Г.І. не володiє пакетом акцій емітента. Бондаренко Г.І.
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,

протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців. Повноваження осо-
би  припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних скла-
дів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ
"Укрзалізниця" від 02.11.2016 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
2.11.2016 року. Призначення  посадової особи   відбулося  на підставі про-
токолу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
1761 від 21.12.2016 року). Посадова особа Бойчук Володимир Миколай-
ович (паспорт: серія АЕ номер 895086 виданий 09.11.2004 р. Амур-Нижнь-
одніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), приз-
начена на посаду в.о. Голови Правління на період до прийняття відповід-
ного рішення Вищим органом Товариства. Посадова особа Бойчук Володи-
мир Миколайович за останні п'ять років перебувала на посаді : заступника
начальника філії-начальника управління державного земельного кадастру
(з 01.02.2011 по 17.06.2011),заступник директора ТОВ "Термодім" (з
04.07.2011 по 28.09.2012), заступник директора з виробництва ТОВ "Про-
мислова інвестиційна компанія" "Енерго-Інвест" (з 26.10.2012 по
25.06.2015), в.о.голови правління ПрАТ"Дніпропетровський тпловозоре-
монтний завод" (з 26.06.2015 по 06.06.2016). Бойчук В.М. немає частки у
статутному капіталі ПрАТ ДТРЗ. Бойчук В.М. акціями ПрАТ  ДТРЗ не воло-
діє. Бойчук В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Призначення  посадової особи відбулося  на підставі протоколу за-
сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року.

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

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

2. В.о.Голови правління Бондаренко Григорій Іванович

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

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

ство "Одеська ТЕЦ" 
2.	Код	за	ЄДРПОУ 05471158
3.	Місцезнаходження 65003	м.	Одеса	вулиця	

Церковна,	29

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс (048)	738-62-51	(048)	723-12-94
5.	Електронна	поштова	адреса spaper@otec.odessa.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	
Інтернет,	яка	додатково	
використовується	емітентом	для	
розкриття	інформації

otec.odessa.ua

7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	припинення	
емітента	шляхом	ліквідації	за	
рішенням	суду

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

емітента
(для	опублікування	в	офіційному	друкованому	виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Лантманнен Акса"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 00378537
3.	Місцезнаходження 08300	м.Бориспiль	Привокзальна,	

буд.3
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0444516374	0443717808
5.	Електронна	поштова	адреса irina.pronina@axa.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації

www.lantmannen.ua

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

II. Текст повідомлення
Член	Наглядової	ради	-	Стен	Крiстер	Закарi,	вiдкликаний	(звiльнений)	

16.12.2016.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%	голосуючих	
акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	0	грн.	Рiшення	
прийнято	Загальними	зборами	акцiонерiв,	протокол	№	26	вiд	16.12.2016	р.	
згiдно	 порядку	 денного	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв.	 Займав	 посаду	 
8	мiсяцiв.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	
Згоди	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.

Член	 Наглядової	 ради	 -	 Оле	 Соммерстад,	 вiдкликаний	 (звiльнений)	
16.12.2016.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%	голосуючих	
акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	0	грн.	Рiшення	
прийнято	Загальними	зборами	акцiонерiв,	протокол	№	26	вiд	16.12.2016	р.	
згiдно	порядку	денного	загальних	зборiв	акцiонерiв.	Займав	посаду	6	рокiв.	
Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	 Згоди	
фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.

Член	 Наглядової	 ради	 -	 Мiхаель	 Сiгсфорс,	 вiдкликаний	 (звiльнений)	
16.12.2016.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%	голосуючих	
акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	0	грн.	Рiшення	
прийнято	Загальними	зборами	акцiонерiв,	протокол	№	26	вiд	16.12.2016	р.	
згiдно	порядку	денного	загальних	зборiв	акцiонерiв.	Займав	посаду	6	рокiв.	
Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	 Згоди	
фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.

Член	 Наглядової	 ради	 -	 Дiк	 Рiттердаль,	 вiдкликаний	 (звiльнений)	
16.12.2016.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%	голосуючих	
акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	0	грн.	Рiшення	
прийнято	Загальними	зборами	акцiонерiв,	протокол	№	26	вiд	16.12.2016	р.	
згiдно	 порядку	 денного	 загальних	 зборiв	 акцiонерiв.	 Займав	 посаду	 8	
мiсяцiв.	Непогашеної	судимостi	 за	корисливi	 та	посадовi	 злочини	немає.	
Згоди	фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.

Член	Наглядової	ради	-	Фредрiк	Мальмфорс,	вiдкликаний	(звiльнений)	
16.12.2016.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	0%	голосуючих	
акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	0	грн.	Рiшення	
прийнято	Загальними	зборами	акцiонерiв,	протокол	№	26	вiд	16.12.2016	р.	
згiдно	порядку	денного	загальних	зборiв	акцiонерiв.	Займав	посаду	2	роки.	
Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	 посадовi	 злочини	 немає.	 Згоди	
фiзичної	особи	на	розкриття	паспортних	даних	не	надано.

Посадова	особа	 член	Наглядової	 ради	 -	 представник	 акцiонера	юри-
дичної	особи	Лантманнен	Варгарда	Кварн	АБ	(володiє	часткою	у	статутно-
му	капiталi	99,9897%,	розмiр	пакету	акцiй	-	20947653,15	грн.)	-	Стен	Крiстер	
Закарi,	 обраний	 (призначений)	 16.12.2016.	 Згоди	фiзичної	 особи	на	 роз-
криття	паспортних	даних	не	надано.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	
0%	голосуючих	акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	
0	 грн.	 Призначено	 строком	 на	 3	 роки.	 Посаду	 члена	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	 «Лантманнен	 Акса»	 обiймала	 ця	 особа	 з	 29.04.2015	 р.	 та	 посади	

вiце-президента	 i	 керiвника	Сiрiалiя	Бiзнес	Середа,	мiжнароднi	 позицiї	 в	
Європi	i	Азiї	(Крафт	Фудз,	Монделiз)	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	
5-ти	 рокiв.	 Рiшення	 прийнято	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв,	 протокол	
№	26	вiд	16.12.2016	р.	згiдно	порядку	денного	загальних	зборiв	акцiонерiв.

Посадова	особа	 член	Наглядової	 ради	 -	 представник	 акцiонера	юри-
дичної	особи	Лантманнен	Варгарда	Кварн	АБ	(володiє	часткою	у	статутно-
му	 капiталi	 99,9897%,	 розмiр	 пакету	 акцiй	 -	 20947653,15	 грн.)	 -	 Дiк	
Рiттердаль,	 обраний	 (призначений)	 16.12.2016.	 Згоди	фiзичної	 особи	 на	
розкриття	паспортних	даних	не	надано.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	
0%	голосуючих	акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	
0	 грн.	 Призначено	 строком	 на	 3	 роки.	 Посаду	 члена	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«Лантманнен	Акса»	обiймала	ця	особа	з	29.04.2015	р.	та	Фiнансового	
директора	 Лантманнен	 Сiрiалiя	 АБ	 i	 сiльськогосподарського	 пiдроздiлу	
обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	5-ти	рокiв.	Рiшення	прийнято	Загаль-
ними	зборами	акцiонерiв,	протокол	№	26	вiд	16.12.2016	р.	згiдно	порядку	
денного	загальних	зборiв	акцiонерiв.

Посадова	особа	 член	Наглядової	 ради	 -	 представник	 акцiонера	юри-
дичної	особи	Лантманнен	Варгарда	Кварн	АБ	(володiє	часткою	у	статутно-
му	 капiталi	 99,9897%,	 розмiр	 пакету	 акцiй	 -	 20947653,15	 грн.)	 -	Мiхаель	
Сiгсфорс,	обраний	(призначений)	16.12.2016.	Згоди	фiзичної	особи	на	роз-
криття	паспортних	даних	не	надано.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	
0%	голосуючих	акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	
0	 грн.	 Призначено	 строком	 на	 3	 роки.	 Посаду	 члена	 Наглядової	 ради	
ПрАТ	«Лантманнен	Акса»	обiймала	ця	особа	з	15.04.2010	р.	та	посади	Ди-
ректора	з	розвитку	бiзнесу	i	B2B,	Фiнансового	директора	обiймала	ця	осо-
ба	 протягом	 останнiх	 5-ти	 рокiв.	 Рiшення	 прийнято	Загальними	 зборами	
акцiонерiв,	протокол	№	26	вiд	16.12.2016	р.	згiдно	порядку	денного	загаль-
них	зборiв	акцiонерiв.

Посадова	особа	 член	Наглядової	 ради	 -	 представник	 акцiонера	юри-
дичної	особи	Лантманнен	Варгарда	Кварн	АБ	(володiє	часткою	у	статутно-
му	 капiталi	 99,9897%,	 розмiр	 пакету	 акцiй	 -	 20947653,15	 грн.)	 -	 Анетт	
Халлквiст,	обраний	(призначений)	16.12.2016.	Згоди	фiзичної	особи	на	роз-
криття	паспортних	даних	не	надано.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	
та	посадовi	злочини	немає.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	
0%	голосуючих	акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	-	
0	 грн.	 Призначено	 строком	 на	 3	 роки.	 Посаду	 Директора	 з	 маркетингу	 i	
iнновацiй	Лантманнен	Сiрiалiя	АБ,	Нордiк	Маркетинг	i	iнновацiйного	мене-
джера,	 менеджера	 з	 маркетингу	 Нордiк	 обiймала	 ця	 особа	 протягом	
останнiх	 5-ти	 рокiв.	 Рiшення	 прийнято	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв,	
протокол	№	26	вiд	16.12.2016	р.	згiдно	порядку	денного	загальних	зборiв	
акцiонерiв.

Посадова	особа	 член	Наглядової	 ради	 -	 представник	 акцiонера	юри-
дичної	особи	Лантманнен	Варгарда	Кварн	АБ	(володiє	часткою	у	статутно-
му	капiталi	99,9897%,	розмiр	пакету	акцiй	-	20947653,15	грн.)	-	Джоннi	Го-
сал,	обраний	(призначений)	16.12.2016.	Згоди	фiзичної	особи	на	розкриття	
паспортних	 даних	 не	 надано.	 Непогашеної	 судимостi	 за	 корисливi	 та	
посадовi	злочини	немає.	Володiє	часткою	у	статутному	капiталi	емiтента	
0%	голосуючих	акцiй.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	належать	цiй	особi	
-	0	грн.	Призначено	строком	на	3	роки.	Посаду	Виконавчого	вiце-президента	
компанiї	 Сандвiк	 АБ	 твердих	 матерiалiв,	 Керуючого	 директора,	 Мастек	
Сталвалл	 АБ,	 директора	 заводу,	 Статоiл	 завод	 Мастильних	 матерiалiв	
Швецiя	АБ	обiймала	ця	особа	протягом	останнiх	5-ти	рокiв.	Рiшення	при-
йнято	 Загальними	 зборами	 акцiонерiв,	 протокол	№	 26	 вiд	 16.12.2016	 р.	
згiдно	порядку	денного	загальних	зборiв	акцiонерiв.

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 Червак Iгор Iванович
Генеральний директор (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2016.12.16
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЛАНТМАННЕН АКСА”

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОДЕСьКА ТЕЦ”
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II. Текст повідомлення
13	 грудня	 2016	 року	 Господарським	 судом	Одеської	 області	 в	 справі	

№	17-2-1-7-5-6-5-21-2-32-39-18/01-5010	винесено	постанову	про	визнання	
банкрутом	ПАТ	«Одеська	ТЕЦ»	і	відкриття	лік	відаційної	процедури	стро-
ком	на	12	(дванадцять)	місяців	до	13.12.2017	року	включно.	Заяву	про	при-
пинення	емітента	подано	керуючим	санацією	Лахненко	Євгенієм	Микола-
йовичем.	 Загальні	 збори	 акціонерів	 не	 проводились,	 тому	 відсутня	
уповноважена	особа,	яка	має	повноваження	представляти	інтереси	акціо-
нерів	 у	 процесі	 провадження	 справи	 про	 банкрутство.	 За	 даними	 річної	
фінансової	 звітності,	 підтвердженої	 аудиторським	 висновком,	 станом	 на	
31.12.2015р.	в	тис.	грн.:	вартість	чистих	активів	(-328781),	сума	зобов`язань	
710323,	розмір	власного	капіталу	(-328781).	Активів	ПАТ	«Одеська	ТЕЦ»	
для	розрахунку	за	його	зобов`язаннями	недостатньо,	тому	після	задово-

лення	вимог	кредиторів	не	залишиться	суми,	яка	може	розподілятися	між	
акціонерами.

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 Лахненко є.М.
Ліквідатор (підпис) (ініціали	та	прізвище	

керівника)
М.П. 2016.12.20

(дата)

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1.	Повне	найменування	емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Фiлiп Моррiс Україна"
2.	Код	за	ЄДРПОУ 00383231
3.	Місцезнаходження 62482	Харківська	обл.,	

Харкiвський	р-н.,	с.	Докучаєвське	
Польовий	в`їзд,	1

4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 057	786-77-00	057	786-74-39
5.	Електронна	поштова	адреса Bogdan.Nyshchii@pmi.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	
емітентом	для	розкриття	інформації
7.	Вид	особливої	інформації Відомості	про	зміну	складу	

посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Членами	Наглядової	ради	Товариства	20.12.2016	р.	було	прийнято	рі-

шення	 припинити	 повноваження	 29.12.2016	 р.	 Заступника	 Генерального	
директора	пана	Пьотра	Анджея	Церека.	Підстава	такого	рішення:	рішення	

членів	Наглядової	Ради	Товариства	від	20.12.2016	р.	Згоди	на	розкриття	
паспортних	даних	особою	не	надано.	Акціями	Товариства	не	володіє.	Не-
погашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	має.	Посадова	
особа	перебувала	на	посаді	Заступника	Генерального	директора	Товари-
ства	з	01.10.2012	р.

Членами	Наглядової	ради	Товариства	20.12.2016	р.	було	прийнято	рішен-
ня	призначити	з	30.12.2016	р.	на	посаду	Заступника	Генерального	директора	
пана	Крошко	Ігоря	Дмитровича.	Підстава	такого	рішення:	рішення	членів	На-
глядової	Ради	Товариства	від	20.12.2016	р.	Строк	повноважень:	необмеже-
ний.	Згоди	на	розкриття	паспортних	даних	особою	не	надано.	Непогашеної	
судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.	Акціями	Товариства	не	
володіє.	 Інші	посади,	які	обіймала	посадова	особа	протягом	останніх	п’яти	
років:	директор	по	виробництву,	директор	по	виробничому	плануванню	в	ре-
гіоні	Східна	Європа,	Близький	Схід	і	Африка,	керуючий	сигаретним	цехом.

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 Владімірова Ірина Вікторівна
Член Дирекції (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 2016.12.20
(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ФIЛIП МОРРIС УКРАїНА”

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
I. Загальні відомості

1.	 Повне	 найменування	 емітента:	 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ГЛОБУС»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	35591059
3.	Місцезнаходження:	Україна,	04073,	м.	Київ,	пров.	Куренівський,	19/5
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(044)	585-70-91
5.	Електронна	поштова	адреса:	info@globusbank.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	www.globusbank.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації	відповідно	до	вимог	глави	1	розділу	III	або	

інформації	про	іпотечні	цінні	папери,	сертифікати	фонду	операцій	з	нерухо-
містю	відповідно	до	вимог	глави	2	розділу	III	цього	Положення:	відомості	
про	зміну	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Рішенням	Акціонера	ПАТ	«КБ	«ГЛОБУС»	№8	від	16.12.2016	р.	відбули-

ся	зміни	у	складі	Наглядової	ради	Банку	шляхом:

•	припинення	з	16	грудня	2016	р.	повноважень	незалежного	члена	На-
глядової	Ради	ПАТ	«КБ	«ГЛОБУС»	Дмітрієвої	Олени	Михайлівни;	посадова	
особа	(згоди	на	розкриття	паспортних	даних	не	отримано)	прямої	та	опо-
середкованої	участі	в	статутному	капіталі	ПАТ	«КБ	«ГЛОБУС»	не	має,	не-
погашеної	судимості	за	корисливі	та	посадові	злочини	не	має.

•	 обрання	 з	 16	 грудня	 2016	 р.	 незалежним	 членом	 Наглядової	 Ради	
ПАТ	«КБ	«ГЛОБУС»	Куріленка	Сергія	Борисовича	строком	повноважень	дії	
Наглядової	Ради	ПАТ	«КБ	«ГЛОБУС;	посадова	особа	(згоди	на	розкриття	
паспортних	даних	не	отримано)	прямої	та	опосередкованої	участі	в	статут-
ному	капіталі	ПАТ	«КБ	«ГЛОБУС»	не	має,	непогашеної	судимості	за	корис-
ливі	та	посадові	злочини	не	має.

Протоколом	№46	засідання	Наглядової	Ради	ПАТ	«КБ	«ГЛОБУС»	від	
16.12.2016	р.	призначено	Дмітрієву	Олену	Михайлівну	заступником	Голови	
Правління	та	обрано	її	членом	Правління	Банку	з	16	грудня	2016	року.

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

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

Голова Правління ПАТ «КБ «ГЛОБУС» С.Г. Мамедов, 19.12.2016	року

До	уваги	акціонерів	Публічного	акціонерного	товариства	«Кагарлицьке»	
(далі	—	Товариство,	місцезнаходження:	09200,	Київська	область,	м.	Кагар-
лик,	вул.	9	Січня,	29,	код	ЄДРПОУ	00385905)

Товариство	повідомляє	про	проведення	позачергових	загальних	зборів	
акціонерів,	які	відбудуться «26» січня 2017 року о 12:00 годині за	адресою:	
Київська область, м. Кагарлик, вул. Героїв Небесної сотні, 7, каб. №1.

Дата	складення	переліку	акціонерів,	які	мають	право	на	участь	у	загаль-
них	зборах:	24-та	година	20.01.2017	р.

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1.	Затвердження	кількісного	складу	лічильної	комісії	та	обрання	членів	

лічильної	комісії.
2.	Обрання	Голови	та	секретаря	загальних	зборів	акціонерів.
3.	Відкликання	Наглядової	ради	Товариства.
4.	Обрання	Наглядової	ради	Товариства.
Реєстрація	учасників	відбудеться	за	місцем	проведення	Загальних	збо-

рів	акціонерів	«26»	січня	2017	року	з	11:15	до	11:45.
Для	участі	в	загальних	зборах	акціонерам	необхідно	мати	при	собі	до-

кумент,	що	посвідчує	особу.	Представникам	акціонерів	потрібно	мати	до-
кумент,	що	посвідчує	особу,	та	довіреність	на	право	участі	у	загальних	збо-
рах,	оформлену	у	відповідності	до	законодавства	України.

Під	час	підготовки	до	загальних	зборів	акціонери	мають	право	ознайо-
митися	з	матеріалами	загальних	зборів	та	документами,	необхідними	для	
прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного.	Ознайомлення	з	документа-
ми,	необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	відбува-
ється	від	дати	публікації	даного	повідомлення	до	дати	проведення	загаль-
них	зборів	у	робочі	дні	з	понеділка	по	п'ятницю	з	10:00	до	16:00	за	адресою	
09200,	Київська	область,	м.	Кагарлик,	вул.	9	Січня,	29,	приймальня,	за	за-
явою	на	 ім'я	 керівника	Товариства.	В	день	проведення	 загальних	 зборів	
ознайомлення	акціонерів	з	матеріалами	загальних	зборів	та	документами,	
необхідними	для	прийняття	рішень	з	питань	порядку	денного,	відбувається	
у	місці	проведення	загальних	зборів	Товариства	з	11:15	до	11:45.

Відповідальна	особа	за	ознайомлення	акціонерів	з	документами	—	Лі-
сова	Тетяна	Михайлівна.	Додаткову	інформацію	можливо	отримати	за	те-
лефоном:	(04573)	5-46-82.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦьКЕ»
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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:	 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «КАГАРЛИЦьКЕ»

2.	Код	за	ЄДРПОУ:	00385905
3.	Місцезнаходження:	09200,	м.	Кагарлик,	вул.	9	Сiчня,	29
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс:	(04573)	3-28-35	(04573)	3-28-35
5.	Електронна	поштова	адреса:	kag_radgosp@rcb-avant.com.ua
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	яка	додатково	використовується	

емітентом	для	розкриття	інформації:	kagarlik.zvitat.com.ua
7.	Вид	особливої	інформації:	Зміна	складу	посадових	осіб	емітента

II. Текст повідомлення
Рiшення	 про	 звiльнення	 прийнято	 Наглядовою	 радою	 20.12.2016	 р.	

Звiльнення	 посадової	 особи	 виконано	 на	 пiдставi	 рiшення	 Наглядової	
ради.	Посадова	особа	Дукач	Володимир	Миколайович,	який	займав	поса-
ду	Директор,	 припиняє	повноваження	 з	 20.12.2016	р.	Володiє	 часткою	в	

статутному	капiталi	емiтента	0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	
посадовi	 злочини	 немає.	 Строк,	 протягом	 якого	 особа	 перебувала	 на	
посадi:	8,5	мiс.	Посадова	особа	не	надала	згоди	на	розкриття	паспортних	
даних.

Рiшення	про	призначення	прийнято	Наглядовою	радою	20.12.2016	р.	
Призначення	 посадової	 особи	 виконано	 на	 пiдставi	 рiшення	 Наглядової	
ради.	Посадова	особа	Зубок	Валерiй	Геннадiйович	призначена	на	посаду	
Директор	з	21.12.2016	р.	Володiє	часткою	в	статутному	капiталi	емiтента	
0%.	Непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	немає.	Строк,	
на	 який	 призначено	 особу:	 безстроково.	 Попередня	 посада:	 ПП	 «Iрма-
сервiс»,	приватний	пiдприємець;	ПАТ	«Кагарлицьке»,	директор;	ПАТ	«Ка-
гарлицьке»,	заступник	директора.	Розмiр	пакета	акцiй	емiтента,	якi	нале-
жать	 цiй	 особi:	 0	 акцiй.	 Посадова	 особа	 не	 надала	 згоди	 на	 розкриття	
паспортних	даних.

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

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

Директор Дукач Володимир Миколайович,		 20.12.2016	р.	

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖАЙВІР",
місцезнаходження: 35301, Рівненська обл, Рівненський р-н, с. Шпанів,

вул. Заводська, 18, повідомляє  про скликання позачергових загальних
зборів акціонерів 31 січня  2017 р. о 10-00 годині.

Проект порядку денного:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Затвердження передавального акту.
4. Затвердження статуту ТОВ "Жайвір Плюс".
5. Визначення уповноваженої особи на підписання статуту ТОВ "Жай-

вір Плюс".
6. Обрання директора ТОВ "Жайвір Плюс".
Місце проведення загальних зборів: 35301, Рівненська обл, Рівненс-

ький р-н, с. Шпанів,  вул. Заводська, 18, кімната № 1. 
Реєстрація учасників зборів:  31 січня 2017 р. з 9-00 год. до 9-45 год.

за місцем проведення зборів згідно з переліком акціонерів станом на 25
січня 2017 року. 

При реєстрації необхідно мати документ, що посвідчує особу учасника
зборів. 

Відкриття зборів: 31 січня 2017 року о 10-00 годині. Адреса веб-сайту
22575385.denwer.com.ua. Ознайомлення з матеріалами зборів - особисто
в бухгалтерії підприємства щоденно з 9-00 до 10-00 год. В день проведен-
ня загальних зборів - за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за
порядок ознайомлення - Ільчук Олександр Федорович.

Телефон для довідок: (0362) 26-66-33.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
I. Загальні відомості 

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

2. Код за ЄДРПОУ: 00659101
3. Місцезнаходження: 49038 м. Дніпропетровськ академіка Белелюбсь-

кого,7
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 793-21-52 (056) 372-35-28
5. Електронна поштова адреса: dtrz@optima.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

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

II. Текст повідомлення 
Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад

акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ"Укрзалізниця" від
02.11.2016 року.                 

Повноваження  посадової особи   припинено на підставі протоколу за-
сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року (вхідний
номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" 1761 від
21.12.2016 року). Повноваження посадової особи Бондаренко Григорій Іва-
нович (паспорт: серія ВВ, номер 048560, виданий Артемівським РВ УМВС
України в Донецькій області), яка займала посаду в.о. Голови Правління
припинено. Бондаренко Г.І. не володiє часткою в статутному капіталі емi-
тента. Бондаренко Г.І. не володiє пакетом акцій емітента. Бондаренко Г.І.
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк,

протягом якого особа перебувала на посаді: 7 місяців. Повноваження осо-
би  припинено згідно з рішенням про внесення змін до персональних скла-
дів наглядових рад акціонерних товариств, яке прийнято правлінням ПАТ
"Укрзалізниця" від 02.11.2016 року.

Рішення про внесення змін до персональних складів наглядових рад
акціонерних товариств прийнято правлінням ПАТ "Укрзалізниця" від
2.11.2016 року. Призначення  посадової особи   відбулося  на підставі про-
токолу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року
(вхідний номер витягу з протоколу засідання правління ПАТ "Укрзалізниця"
1761 від 21.12.2016 року). Посадова особа Бойчук Володимир Миколай-
ович (паспорт: серія АЕ номер 895086 виданий 09.11.2004 р. Амур-Нижнь-
одніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), приз-
начена на посаду в.о. Голови Правління на період до прийняття відповід-
ного рішення Вищим органом Товариства. Посадова особа Бойчук Володи-
мир Миколайович за останні п'ять років перебувала на посаді : заступника
начальника філії-начальника управління державного земельного кадастру
(з 01.02.2011 по 17.06.2011),заступник директора ТОВ "Термодім" (з
04.07.2011 по 28.09.2012), заступник директора з виробництва ТОВ "Про-
мислова інвестиційна компанія" "Енерго-Інвест" (з 26.10.2012 по
25.06.2015), в.о.голови правління ПрАТ"Дніпропетровський тпловозоре-
монтний завод" (з 26.06.2015 по 06.06.2016). Бойчук В.М. немає частки у
статутному капіталі ПрАТ ДТРЗ. Бойчук В.М. акціями ПрАТ  ДТРЗ не воло-
діє. Бойчук В.М. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Призначення  посадової особи відбулося  на підставі протоколу за-
сідання правління ПАТ "Укрзалізниця" № 70 від 02.11.2016 року.

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

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

2. В.о.Голови правління Бондаренко Григорій Іванович

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

Інформація щодо ліквідації  
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ФОНДУ «ГЕРМЕС» НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВИДУ 
ЗАКРИТОГО ТИПУ ТОВ «ВСЕУКРАїНСьКА 

УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ»,  
порядку та строку пред’явлення кредиторами вимог

19.12.2016	року	Загальними	зборами	учасників	Товариства	з	обмеже-
ною	відповідальністю	«Всеукраїнська	управляюча	компанія»	(код	ЄДРПОУ	
33340559)	 було	 прийнято	 рішення	 про	 ліквідацію	 Пайового	 венчурного	
інвестиційного	 фонду	 «ГЕРМЕС»	 недиверсифікованого	 виду	 закритого	
типу	ТОВ	«Всеукраїнська	управляюча	компанія»	(код	за	ЄДРІСІ	23300257)	

(далі	—	Фонд)	у	зв’язку	із	тим,	що	вартість	активів	Фонду	стала	меншою,	
ніж	мінімальний	обсяг	активів	пайового	фонду,	та	протягом	шести	місяців	
не	 збільшила	 до	 мінімального	 обсягу	 активів	 (протокол	 №131	 від	
19.12.2016	року).

Вимоги	кредиторів	до	Фонду	приймаються	Ліквідаційною	комісією	Фон-
ду	 у	 письмовій	 формі	 із	 обов’язковим	 додаванням	 документів,	 які	
підтверджують	наявність	у	кредиторів	таких	вимог,	оформлених	відповідно	
до	чинного	законодавства,	поштою	за	адресою:	01032,	Київ-32,	а/с	№43,	
Товариство	 з	 обмеженою	 відповідальністю	 «Всеукраїнська	 управляюча	
компанія».	Строк	пред’явлення	кредиторами	вимог	становить	два	місяці	з	
дня	публікації	цього	повідомлення	в	офіційному	друкованому	органі.	Кон-
тактний	телефон	Ліквідаційної	комісії	Фонду	0952916651.

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 «КИїВГАЗ»
2.	Код	за	ЄДРПОУ 03346331
3.	Місцезнаходження 01103,	м.	Київ,	вул.	Кiквiдзе,	4Б
4.	Міжміський	код,	телефон	та	факс 0444950404	0444987306
5.	Електронна	поштова	адреса press@kyivgaz.com
6.	Адреса	сторінки	в	мережі	Інтернет,	
яка	додатково	використовується	емі-
тентом	для	розкриття	інформації

www.kyivgaz.com

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

II. Текст повідомлення
Правлiння	Публiчного	акцiонерного	товариства	«Київгаз»	20.12.2016	за-

довольнило	заяву	Струка	Олега	Васильовича	вiд	05.12.2016	та	припинило	
повноваження	Струка	Олега	Васильовича	як	члена	правлiння	ПАТ	«Київ-
газ»	 за	 його	 власним	 бажанням	 та	 на	 пiдставi	 п.	 3.7.1.	 Положення	 про	
правлiння	ПАТ	«Київгаз»	(протокол	вiд	20.12.2016р.)	Струк	Олег	Васильо-
вич	є	акцiонером	ПАТ	«Київгаз»	володiє	3	акцiями	номiнальна	вартiсть	яких	
15	 грн.,	що	складає	0,000052%	в	статутному	капiталi	ПАТ	«Київгаз».	До-
зволу	на	розкриття	своїх	паспортних	даних	Струк	Олег	Васильович	не	на-
дав.	Струк	О.В.	непогашеної	судимостi	за	корисливi	та	посадовi	злочини	не	
має.	Струк	О.В.	мав	повноваженняi	члена	правлiння	ПАТ	«Київгаз»	4	роки	
та	6	мiсяцiв.	Членом	правлiння	ПАТ	«Київгаз»	замiсть	Струка	О.В.,	повно-
важення	якого	припиненi,	нiкого	не	обрано.

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 Горовий	Сергiй	Олександрович
Голова	правлiння (підпис) (ініціали	та	прізвище	керівника)

М.П. 20.12.2016
(дата)



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №245, 22 грудня 2016 р. 
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Рада отменила 2%-ный сбор с покупки 
наличной валюты

Верховная	Рада	отменила	2%-ный	пенсионный	сбор	с	
операций	при	покупке	наличной	валюты.
Соответствующая	норма	содержится	в	законе	№5132	

«О	внесении	изменений	в	Налоговый	кодекс	об	обеспе-
чении	 сбалансированности	 бюджетных	 поступлений	 в	
2017	году»,	который	парламент	принял	в	ночь	на	среду	
235	голосами.
Соответствующие	правки	внесены	в	 закон	«О	сборе	

на	обязательное	государственное	пенсионное	страхова-
ние».
Как	сообщалось,	1	ноября	2016	года	Рада	поддержа-

ла	в	первом	чтении	отдельный	законопроект	№4741	об	
отмене	2%	ставки	пенсионного	сбора	при	операциях	по-
купки	валюты	в	наличной	форме.
Сбор	 с	 валютных	 операций	 впервые	 в	Украине	 был	

введен	в	1998	году	как	временная	мера:	до	2006	года	его	
ставка	 составляла	 1,5%,	 затем	 снизилась	 до	 1,3%,	 в	
2007	году	—	до	1%,	в	2008	году	—	до	0,5%,	а	в	2009	году	—	
до	0,2%.
В	 январе	 2011	 года	 парламент	 отменил	 пенсионный	

сбор	 с	 операций	 с	 иностранной	 валютой,	 но	 уже	 в	
2014	году	вновь	вернулся	к	его	взиманию	по	ставке	0,5%.
При	этом	ставка	пенсионного	сбора	при	покупке	валю-

ты	в	наличной	и	безналичной	форме	с	начала	2015	года	
была	повышена	с	0,5%	до	2%,	но	из	числа	плательщи-
ков	этого	сбора	исключены	юридические	лица,	а	объек-
том	сбора	определены	исключительно	наличные	опера-
ции	по	покупке	валюты.
Инициаторы	отмены	этого	сбора	указывали,	что	тене-

вой	валютный	рынок	в	Украине	уже	превысил	50%,	что	
создает	дополнительное	девальвационное	давление	на	
гривну	и	 усложняет	механизм	функционирования	офи-
циального	валютного	рынка	в	стране.	Это	предложение	
поддерживал	 Нацбанк	 и	 международные	 финансовые	
организации.

Минфин привлек $226,5 млн  
на аукционах ОВГЗ под 6,35-6,4%

Министерство	финансов	Украины	на	аукционах	20	де-
кабря	смогло	привлечь	$226,54	млн,	разместив	валют-
ные	облигации	внутреннего	госзайма	(ОВГЗ)	с	погаше-
нием	через	22-24	месяца	под	6,35-6,4%	годовых.
Согласно	 сообщению	 Минфина,	 всего	 на	 двух	 этих	

аукционах	было	подано	14	заявок	и	все	они	были	удо-
влетворены.
В	 частности,	 22-месячные	 бумаги	 были	 проданы	 на	

$109,7	млн	под	6,35%,	24-месячные	—	на	$116,84	млн	
под	6,4%	годовых.
Что	 касается	 аукционов,	 на	 которых	 предлагались	

гривневые	бумаги,	то	спрос	на	них	отсутствовал.
Как	 сообщалось,	 Министерство	финансов	 в	 связи	 с	

задержкой	 в	 выделении	 ЕС	 второго	 транша	 макрофи-
нансовой	помощи	на	EUR600	млн	расширило	в	декабре	
предложение	валютных	облигаций	с	одного	до	пяти	аук-
ционов.	В	минувший	вторник	на	трех	аукционах	Минфин	
смог	привлечь	$323,89	млн,	разместив	валютные	обли-
гации	внутреннего	госзайма	(ОВГЗ)	с	погашением	через	
17-20	месяцев	под	6,2-6,3%	годовых.

Рада упразднила 5%-й розничный акциз с 
нефтепродуктов в пользу увеличения 

базовой ставки
Верховная	Рада	приняла	законопроект	№5131	о	вне-

сении	изменений	в	Бюджетный	кодекс	Украины	(об	усо-
вершенствовании	составления	и	исполнения	бюджетов),	
предусматривающий	упразднение	5%	розничного	акци-
за	с	нефтепродуктов	в	пользу	увеличения	базовой	став-
ки	при	их	импорте	и	производстве.
За	 принятие	 соответствующего	 законопроекта	 в	 це-

лом	проголосовало	244	депутата.
Согласно	документу,	в	2017	году	13,44%	акциза	с	им-

портируемых	и	 производимых	 в	Украине	нефтепродук-
тов	должно	перечисляться	в	местные	бюджеты.	Объем	
таких	перечислений	не	может	быть	меньше,	чем	сумма	
розничного	акциза	с	нефтепродуктов,	который	местные	
бюджеты	получали	в	2016	году.
Доля	каждого	местного	бюджета	при	распределении	

«акцизных»	средств	в	первом	полугодии	2017	будет	за-
висеть	от	того,	какой	была	его	доля	в	общих	поступлени-
ях	розничного	акциза	с	нефтепродуктов	в	2016	году.	Во	
втором	полугодии	ориентиром	при	распределении	будет	
объем	продажи	нефтепродуктов	на	той	или	иной	терри-
тории	в	первом	полугодии	2017	года.
Премьер-министр	Украины	Владимир	Гройсман	отме-

тил,	что	это	позволит	увеличить	поступления	акцизного	
сбора	на	2	млрд	грн.
Ранее	премьер	подчеркивал,	что	эксперимент	по	пе-

редаче	местным	 бюджетам	 5%	 акциза	 на	 продажу	 по-
дакцизных	товаров	привел	к	появлению	нелегальных	за-
правок	 и	 искривлению	 конкуренции	 на	 рынке.	 «Мы	
предлагаем,	 чтобы	 5%	 платили	 все:	 и	 кто	 производит	
100%,	и	кто	импортирует	100%.	Далее	мы	это	аккумули-
руем	в	центральном	бюджете	и	автоматически	размеща-
ем	в	каждый	бюджет	города,	села,	поселка,	объединен-
ной	общины,	 где	этот	бензин	был	продан»,	—	пояснял	
В.Гройсман	предлагаемый	механизм.

НБУ допускает рост ВВП в IV кв. выше 
прогноза центробанка, основным 

драйвером станет сельское хозяйство
Национальный	банк	Украины	(НБУ)	констатирует	рост	

реального	ВВП	в	третьем	квартале	выше	прогнозируе-
мого	уровня	на	0,4	п.п.	(2%	в	годовом	измерении	против	
1,6%	по	ожиданиям	регулятора),	отметив	также	высокую	
вероятность	 опережения	 прогноза	 центробанка	 роста	
экономики	и	в	четвертом	квартале,	сообщается	на	веб-
сайте	НБУ.
«Уточненные	данные	по	ВВП	за	третий	квартал	и	су-

ществующие	данные	по	базовым	отраслям	экономики	за	
октябрь-ноябрь	свидетельствуют,	что	с	высокой	вероят-
ностью	экономический	рост	в	2016	году	несколько	пре-
высит	оценки	НБУ»,	—	отмечается	в	сообщении.
Согласно	 оценкам	НБУ,	 в	 четвертом	 квартале	 основ-

ным	 драйвером	 экономики	 станет	 сельское	 хозяйство,	
прежде	 всего	 благодаря	 существенному	 превышению	
объемов	сбора	поздних	культур,	по	сравнению	с	прошлым	
годом.	Кроме	того,	НБУ	отмечает,	что	в	середине	четвер-
того	квартала	нивелировались	факторы,	сдерживающие	
промышленную	 активность.	 В	 частности,	 завершилась	
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реконструкция	одного	из	основных	железнодорожных	пе-
реездов	на	востоке	страны	и	улучшилась	ценовая	конъ-
юнктура	на	мировых	рынках	металлургического	сырья	и	
готовой	 продукции.	 По	 мнению	 специалистов	 НБУ,	 это	
компенсирует	ухудшение	динамики	по	другим	видам	дея-
тельности	в	связи	с	более	высокой	базой	сравнения.
Как	отмечается	в	сообщении,	ключевую	роль	в	дина-

мике	роста	ВВП	в	третьем	квартале	сыграл	рост	валово-
го	 накопления	 основного	 капитала,	 который	 ускорился	
до	25%,	превысив	ожидания	НБУ.
Возобновление	внутреннего,	прежде	всего	инвестици-

онного	 спроса	 способствовало	 ускорению	 импорта	 в	
третьем	квартале	до	13,9%,	что	превысило	оценки	НБУ.	
Вместе	с	тем	центробанк	отмечает	ухудшение	ожиданий	
по	ситуации	с	экспортом	(падение	незначительно	замед-
лилось	до	5,5%).
Как	 сообщалось,	 НБУ	 ожидает	 рост	 ВВП	 по	 итогам	

2016	года	на	уровне	1,1%.

Доллар США в среду взял паузу и 
снижается к основным мировым валютам
Доллар	США	взял	паузу	после	существенного	повы-

шения	 за	 последнее	 время,	 его	 курс	 в	 ходе	 азиатской	
сессии	в	среду	снижается	относительно	основных	миро-
вых	валют	на	фоне	слабой	активности	торгов,	сообщает	
MarketWatch.
Евро	 торговался	 утром	 в	 районе	 $1,0406	 против	

$1,0388	на	закрытие	предыдущей	сессии.

Курс	 единой	 европейской	 валюты	находилась	 около	
122,42	иены	по	сравнению	со	122,43	иены	во	вторник.	
Стоимость	 доллара	 составляла	 117,65	 иены	 против	
117,86	иены	по	итогам	прошлой	торговой	сессии.
Индикатор	WSJ	Dollar,	отслеживающий	динамику	кур-

са	доллара	относительно	16	основных	мировых	валют,	
уменьшился	на	0,1%.
Инвесторы	фиксируют	прибыль	в	преддверии	празд-

ников	 после	 того,	 как	 накануне	 иена	 сильно	 упала	 на	
итогах	заседания	Банка	Японии.
Японский	ЦБ	сохранил	неизменными	основные	пара-

метры	денежно-кредитной	политики:	он	продолжает	тар-
гетировать	доходность	10-летних	гособлигаций	на	уров-
не	 около	 нуля,	 а	 процентная	 ставка	 по	 депозитам	
коммерческих	банков	в	ЦБ	по-прежнему	составляет	ми-
нус	0,1%.
При	этом	глава	Банка	Японии	Харухико	Курода	заявил	

на	 пресс-конференции	 после	 заседания,	 что	 ослабле-
ние	иены	ни	для	кого	не	стало	сюрпризом.	Он	добавил,	
что	снижение	курса	японской	нацвалюты	скорее	можно	
охарактеризовать	как	укрепление	доллара	ко	многим	ва-
лютам.
Аналитики	 Goldman	 Sachs	 прогнозируют	 рост	 курса	

доллара	 в	 2017	 году	 на	 4,3%	 относительно	 корзины	
основных	мировых	валют.
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