
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

Р І Ш Е Н Н Я

28.01.2014  м. Київ  №122

Про переоформлення ліцензії на 
провадження професійної діяль
ності на фондовому ринку – ді
яльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяль
ності з управління активами)  
ТОВ «КУА «ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР»

За підсумками розгляду заяви та документів, поданих ТОВА-
РИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФІНАНСОВИЙ ВЕКТОР» до Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку на перео-
формлення ліцензії на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку у зв'язку зі зміною місцезнаходження про-
фесійного учасника, відповідно до Ліцензійних умов прова-
дження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку 
цінних паперів) – діяльності з управління активами інституцій-
них інвесторів (діяльності з управління активами), затвердже-
них рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 23 липня 2013 року № 1281 та зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України від 12 вересня 2013 року за  
№ 1576/24108, 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ВИРІШИЛА:

1.Переоформити ліцензію, видану товариству з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами «Фінансовий 
вектор» (ідентифікаційний код юридичної особи 34985759) серії 
АД №034328 від 26.04.2012 на провадження професійної діяль-
ності на фондовому ринку – діяльності з управління активами ін-
ституційних інвесторів (діяльності з управління активами) у 
зв’язку зі зміною місцезнаходження, а саме: 49094, місто Дніпро-
петровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок 32 на 49000, 
місто Дніпропетровськ, вулиця Рогальова, будинок 28.

2. Визнати недійсною ліцензію серії АД №034328 від 26.04.2012, 
видану товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Фінансовий вектор» на провадження про-
фесійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управлін-
ня активами інституційних інвесторів (діяльності з управління ак-
тивами), у зв`язку з її переоформленням.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

- оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії;
- опублікування цього рішення в офіційному друкованому ви-

данні Комісії.
4. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяль-

ності інституційних інвесторів (Симоненко О.М.) забезпечити вне-
сення відповідних змін до ліцензійного реєстру професійних 
учасників ринку цінних паперів.

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

Голова Комісії                Д. Тевелєв

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 122 від 28.01.2014 р. 
Рішення Комісії № 126 від 28.01.2014 р.

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ  
ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НО ВИ НИ

№20 (1773) 30.01.2014 р.
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Прид ніп ров ської  Фон до вої Бір жі 
Фондової Біржі «ІННЕКС»
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №20, 30 січня 2014 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

РІШЕННЯ

28.01.2014  №126

Щодо усунення порушень законо
давства на ринку цінних паперів 
та зупинення внесення змін до 
системи депозитарного обліку 
цінних паперів

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні», керуючись статтею 108 Цивільно-
го кодексу України, на підставі листів Центрального територіаль-
ного департаменту Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (далі – Комісія) у зв’язку з виявленням в діях 
товариств, які є правонаступниками акціонерних товариств (далі 
– Товариства), порушення вимог пункту 3 розділу ІІІ Порядку ска-
сування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Наці-
ональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.04.2013 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
за № 822/23354 (пункту 3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію 
випуску акцій, затвердженого рішенням Державної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473 
(далі – Порядок), з метою захисту інтересів держави та інвесторів 
у цінні папери,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:

1. Зобов’язати Товариства відповідно до додатку 1 до цього рі-
шення у строк до «28» березня 2014 року усунути порушення ви-
мог пункту 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 
3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку), а саме: подати до Комісії докумен-
ти для скасування реєстрації випуску акцій та протягом одного 
робочого дня після отримання розпорядження уповноваженої 
особи Комісії про скасування реєстрації випуску акцій та анулю-
вання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій письмово повідо-
мити Комісію про усунення порушення.

2. Зупинити з 28.01.2014 внесення змін до системи депозитар-
ного обліку  щодо цінних паперів акціонерних товариств відповідно 
до додатку 2 до цього рішення, на строк до усунення порушення.

3. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) та депозитарним установам, що здійсню-
ють облік прав власності на цінні папери емітентів у депозитарній 
системі України, здійснювати облікові операції щодо внесення 
змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів акціо-
нерних товариств відповідно до додатку 2 до цього рішення.

4. Зобов’язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код 
за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома депозитар-
них установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери 
емітентів у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

5. Асоціації «Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 
33338204), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код 
за ЄДРПОУ 23152037), Професійній асоціації реєстраторів і депози-

таріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704) довести до відома членів 
відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

6. ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 
30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав 
власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі Украї-
ни, у триденний термін з моменту отримання ними копії цього рі-
шення повідомити Комісію про його виконання. 

7. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) забезпечити відправлення у встановленому 
порядку копії цього рішення Товариствам (додаток 1 до рішення), 
Центральному територіальному департаменту Комісії та відповід-
ним учасникам депозитарної системи України.

8. Департаменту корпоративного управління та корпоративних 
фінансів (А. Папаіка) повідомити про прийняте рішення Асоціацію 
«Українські фондові торговці» (АУФТ) (код за ЄДРПОУ 33338204), 
Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу (УАІБ) (код за  
ЄДРПОУ 23152037), Професійну асоціацію реєстраторів і депози-
таріїв (ПАРД) (код за ЄДРПОУ 24382704).

9. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та вну-
трішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього 
рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Цен-
тральний територіальний департамент Комісії.

11. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.
Голова Комісії                 Д. Тевелєв

Додаток 1 до Рішення Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку
«28» січня  2014 року №126

Перелік Товариств, в діях яких виявлено порушення вимог пункту 
3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій, 

затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23.04.2013 № 737, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за № 822/23354 (пункту 
3.1 глави 3 розділу ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків 
акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій, 

затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 30.12.1998 № 222, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 24.03.1999 за № 180/3473).

№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва Товариства
Назва акціонерного 

товариства правонаступни
ком якого є Товариство

1. 19362817 ТОВ "МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО 
"УКРМАРІН"

АТЗТ "МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО 
"УКРМАРІН"

2. 19357800 ПП "УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"

АТЗТ "УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО 
- ЕНЕРГЕТИЧНА 
КОМПАНІЯ"

3. 23721759 ТОВ "АТ МЕХАНІКА" АТ "МЕХАНІКА"
4. 23700533 ТОВ "ТРЕСТ УКРТЕЛЕБУД" ЗАТ "УКРТЕЛЕБУД" 
5. 32577707 ТОВ "ЕДВАНСМ" ЗАТ "ЕДВАНСМ"
6. 22821281 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"ЕНЕРГОСЕРВІСКОМПЛЕКТ" 
АТЗТ "ЕНЕРГОКОМПЛЕКТ" 

7. 23531065 ТОВ "УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ 
КОМУНІКАЦІЇ"

ЗАТ "УНК" 

8. 23519271 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ІГ-Р-ОК" 

ЗАТ "ІГ-Р-ОК" 

9. 23528353 ТОВ "ТЕХНОСЕРВІС 95" АТЗТ"ТЕХНОСЕРВІС" 
10. 21628257 ТОВ "ІБІС 1" ЗАТ "ІБІС" 
11. 21582807 ТОВ "КИЇВСЬКА КОМІСІЙНА 

ПЛОЩАДКА ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ" 

АТ "КИЇВСЬКА КОМІСІЙНА 
ПЛОЩАДКА ВАНТАЖНИХ 
АВТОМОБІЛІВ" 

12. 24376313 ТОВ "ОРГПРОМСИСТЕМИ" ЗАТ "ОРГПРОМСИСТЕМИ" 
13. 24095956 ТОВ "ПОЛІССЯ АВІА" ЗАТ "ПОЛІССЯ" 
14. 21538666 ТОВ "КАТРАН 1995" ЗАТ "КАТРАН-95" 
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15. 05514695 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УВТК"

ВАТ"УВТК" 

16. 16401379 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
"АЗІМУТ" 

АТЗТ "АЗІМУТ" 

17. 19120793 ТОВ "ЯРОСЛАВНА-ЛС" АТЗТ "ЯРОСЛАВНА" 
18. 22927074  ТОВ "АН "АРКАДА" ЗАТ "АН "АРКАДА" 
19. 22936624 ТОВ "БАСКО 94" ЗАТ " БАСКО" 
20. 23738240 ТОВ"БУДІВНИК 2012" ЗАТ"БУДІВНИК" 
21. 23534098 ТОВ "АТЗТ НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" АТЗТ "НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 
22. 24096743 ТОВ "УІФК" АТЗТ "УІФК" 
23. 25641875 ТОВ "ЕКСПЕРТ ІНФО ПЛЮС" ЗАТ "ТЕМК" 
24. 30181494 ТОВ "АВІАРЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМ-

СТВО "УРАРП" 
ЗАТ "УРАРП" 

25. 30942156 ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВІСТА" ЗАТ  "ТОРГОВИЙ ДІМ ВІСТА"
26. 30370643 ТОВ "ОСНОВА 22" ЗАТ "ОСНОВА" 
27. 30403469 ТОВ "БІП-КОНСАЛТ" ВАТ "БІП-КОНСАЛТ" 
28. 25636456 ТОВ "УКРАЇНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА 

КОМПАНІЯ" 
ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ПОЛІГРА-
ФІЧНА КОМПАНІЯ" 

29. 24741801 ТОВ "ТЕРМІНАЛ - М" ЗАТ "ТЕРМІНАЛ-М" 
30. 32588436 ТОВ "УКРГАЗРЕКОНСТРУКЦІЯ" ЗАТ"УКРГАЗРЕКОНСТРУКЦІЯ" 
31. 32490375 ТОВ "ТЕХНОКРИСТАЛ" ЗАТ"ТЕХНОКРИСТАЛ" 
32. 31292535 ТОВ "ОЦЕЛОТ." ЗАТ "ОЦЕЛОТ" 
33. 31181736 ТОВ"ТРИПІЛЬСЬКА ПАКУВАЛЬНА 

КОМПАНІЯ" 
ЗАТ "ТРИПІЛЬСЬКА 
ПАКУВАЛЬНА КОМПАНІЯ" 

34. 31104798 ТОВ "ІНТЕК"  ЗАТ "ІНТЕК" 
35. 13674214 ТОВ "НВП "ПРЕЦИЗІЙНІ 

АБРАЗИВИ" 
ВАТ НВП "ПРЕЦИЗІЙНІ 
АБРАЗИВИ"  

36. 33777942 ТОВ "САЛВЕ ФАЙНЕНС УКРАЇНА" ЗАТ "АФС УКРАЇНА" 
37. 33099429 ТОВ "САНСЕЙШН" ЗАТ "САНСЕЙШН" 
38. 25641651 ТОВ "ЕСПАК-УКРАЇНА" ЗАТ "ЕСПАК-УКРАЇНА" 

Додаток 2 до Рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
«28» січня 2014 року № 126

Перелік акціонерних товариств, яким з 28.01.2014 зупинено 
внесення змін до   систем реєстрів власників іменних цінних 

паперів та до систем депозитарного обліку щодо цінних паперів 
на строк до усунення порушення

№ 
з/п

Код за 
ЄДРПОУ

Назва акціонерного товариства 

1. 19362817 АТЗТ "МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО "УКРМАРІН"
2. 19357800 АТЗТ "УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО - ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ"
3. 23721759 АТ "МЕХАНІКА"

4. 23700533 ЗАТ "УКРТЕЛЕБУД" 
5. 32577707 ЗАТ "ЕДВАНСМ"
6. 22821281 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЕНЕРГОКОМП-

ЛЕКТ"
7. 23531065 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬ-

НІ КОМУНІКАЦІЇ "УНК"
8. 23519271 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІГ-Р-ОК"
9. 23528353 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ТЕХНОСЕРВІС"
10. 21628257 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІБІС"
11. 21582807 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА КОМІСІЙНА ПЛОЩАДКА 

ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛІВ"
12. 24376313 ЗАТ "ОРГПРОМСИСТЕМИ" 
13. 24095956 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІССЯ"
14. 21538666 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТРАН-95"
15. 05514695 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УПРАВЛІННЯ 

ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ"
16. 16401379 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "АЗІМУТ"
17. 19120793 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "ЯРОСЛАВНА"
18. 22927074 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГЕНТСТВО НЕРУХОМОС-

ТІ "АРКАДА"
19. 22936624 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАСКО"
20. 23738240 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДІВНИК"
21. 23534098 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "НОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ"
22. 24096743 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТОГО ТИПУ "УКРАЇНСЬКА 

ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"
23. 25641875 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕМК"
24. 30181494 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВІАРЕМОНТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "УРАРП"
25. 30942156 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТОРГОВИЙ ДІМ ВІСТА"
26. 30370643 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОСНОВА"
27. 30403469 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІП-КОНСАЛТ"
28. 25636456 ЗАТ "УКРАЇНСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА КОМПАНІЯ" 
29 24741801 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРМІНАЛ-М"
30 32588436 ЗАТ"УКРГАЗРЕКОНСТРУКЦІЯ" 
31. 32490375 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОКРИСТАЛ"
32. 31292535 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЦЕЛОТ" 
33. 31181736 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ТРИПІЛЬСЬКА 

ПАКУВАЛЬНА КОМПАНІЯ "
34. 31104798 "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНА 

КОМПАНІЯ" ( ЗАТ "ІНТЕК" )
35. 13674214 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 

ПІДПРИЄМСТВО"ПРЕЦИЗІЙНІ АБРАЗИВИ"
36. 33777942 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АФС УКРАЇНА"
37. 33099429 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САНСЕЙШН"
38. 25641651 ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕСПАК-УКРАЇНА"

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР 
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012р. 
№249, відповідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок 
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного 
інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 
за №1475/24007, рішення Комісії №124 від 28.01.2014, та надано-
го звіту про досягнення мінімального обсягу активів ЗАКРИТОГО 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙ-
НОГО ФОНДУ «РК ІНВЕСТ» (код за ЄДРІСІ – 23300230) ТОВ «КОМ-
ПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІ-

ТАЛ» (код за ЄДРПОУ – 32983807), визнано ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
ФОНД «РК ІНВЕСТ» ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
«ЕССЕТС ДЕВЕЛОПМЕНТ КЕПІТАЛ» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду – розпоря
дження № 0211–СІ від 29 січня 2013 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, на підставі рішення Комісії від 07.02.2012р. 
№249, відповідно до пункту 5 розділу V Положення про порядок 
розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного 
інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 30.07.2013 
№1338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.08.2013 
за №1475/24007, рішення Комісії №123 від 28.01.2014, та надано-
го звіту про досягнення мінімального обсягу активів Закритого 
недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду 
«Континентальний фонд нерухомості» (код за ЄДРІСІ – 23300180) 
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №20, 30 січня 2014 р. 

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ТОВ «Компанія з управління активами «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖ-
МЕНТ» (код за ЄДРПОУ – 38186056), визнано Закритий недивер
сифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Континен
тальний фонд нерухомості» ТОВ «Компанія з управління активами 
«ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» таким, що відповідає вимогам 
щодо мінімального обсягу активів пайового фонду – розпоря
дження № 0212–СІ від 29 січня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту корпоративного управління та корпоративних фінансів, на 
підставі рішення Комісії від 24.10.2013 №2484 та Рішення Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку №133 від 
28.01.2014 року та відповідно до Постанови про відкриття вико-
навчого провадження відділу примусового виконання рішень 
Державної виконавчої служби України від 22.01.2014 ВП 
№41589656 щодо примусового виконання виконавчого листа  
№ 2а-8720/12/2670, виданого 16.12.2013 Окружним адміністра-
тивним судом м. Києва, у відношенні ВАТ «Рокитнівський 
спецкар’єр» (ідентифікаційний код юридичної особи: 03443838), 
адреса: 34208, Рівненська область, Рокитнівський район, с.Рокит-
не, вул. Івана Франка, буд 101, скасовано реєстрацію випуску ак-
цій ВАТ «Рокитнівський спецкар’єр». Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій ВАТ «Рокитнівський спецкар’єр» від 20 квітня 2010 року 
№1/17/1/10, видане Рівненським територіальним управлінням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, анульова-
но – розпорядження №24КФС–А від 28 січня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикар-
патського територіального управління, що діє на підставі рішення 
Комісії від 23.07.2013р. №1283, на підставі пункту 3 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію 
випуску акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства:

ПАТ «ІваноФранківська пересувна механізована колона  118» 
(76036, м. Івано-Франківськ, вул. Пресмашівська, 3; код ЄДРПОУ: 
01037525), розмір статутного фонду 1840000 грн., розділений на 
7360000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №10/09/1/11 від 
25.02.2011р., видане 08.10.2013р. Прикарпатським територіальним 
управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність – роз
порядження № 3ПР1СА від 23.01.2014 року;

ВАТ «Веста» (77621, Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, 
с. Верхній Струтин, вул. Заводська, 1; код ЄДРПОУ 02970168), роз-
мір статутного фонду 9653,75 грн., розділений на 38615 шт. про-
стих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій №38/09/1/11 від 09.06.2011р., видане 
Івано-Франківським територіальним управлінням ДКЦПФР, вважа-
ти таким, що втратило чинність – розпорядження № 7ПР1СА від 
25.01.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикар-
патського територіального управління, що діє на підставі рішення 
Комісії від 23.07.2013р. №1283, на підставі пункту 8 Розділу І По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 

23 квітня 2013 року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 28.05.2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію 
випуску акцій у зв’язку з отриманням інформації про акціонерне 
товариство, що було ліквідоване, але реєстрація випуску акцій 
якого не була скасована в установленому порядку:

ВАТ «Копичинецьке автотранспортне підприємство 16143» 
(48200, Тернопільська обл., Гусятинський р-н, м.Копичинці,  
вул. Гетьмана Мазепи, 2; код ЄДРПОУ: 03118860), розмір статутно-
го фонду: 309430 грн., розділений на 1237720 шт. простих іменних 
акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстрацію ви-
пуску акцій №103/19/1/98 від 26.08.1998р., видане Тернопільським 
територіальним управлінням ДКЦПФР, вважати таким, що втрати-
ло чинність – розпорядження № 4ПР2СА від 25.01.2014 року;

АТВТ «Західноукраїнська страхова компанія «Гарант» (58000, 
м.Чернівці, Шевченківський р-н, вул. Університетська, 23; код  
ЄДРПОУ: 21410736), розмір статутного фонду: 1000 грн., розді-
лений на 9000 шт. простих іменних та 1000 шт. привілейованих 
акцій номінальною вартістю 0,10 грн. Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій №14/1/94 від 15.09.1994р., видане Обласним фінан-
совим управлінням Чернівецької ОДА, вважати таким, що втрати-
ло чинність – розпорядження № 5-ПР-3-С-А від 25.01.2014 року;

ВАТ «Кіцманська база «Заготхудобовідгодівля» (59300, Чернівець-
ка обл., м.Кіцмань, вул.Кобилянської, 2; код ЄДРПОУ: 21423957), роз-
мір статутного фонду: 25713 грн., розділений на 102852 шт. простих 
іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. Свідоцтво про реєстра-
цію випуску акцій №48/1/96 від 03.07.1996р., видане Обласним фінан-
совим управлінням Чернівецької ОДА, вважати таким, що втратило 
чинність – розпорядження № 6ПР3СА від 25.01.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Донбаського територіального управління, на підставі пункту 5 Рі-
шення Комісії від 24.10.2013 №2484 «Про надання повноважень 
уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», підпункту 3 пункту 1 Рішення Комісії від 
23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень територіаль-
ним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» та відповідно до пункту 8 Розділу І Порядку скасування реє-
страції випусків акцій, затвердженого рішенням Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року  
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354, скасовано реєстрацію випуску акцій ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОРЛІВСЬКЕ ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ 
УПРАВЛІННЯ ЕКСКАВАЦІЇ» (84625, Донецька область, м. Горлівка, 
Центрально-Міський район, вул. Слов’янська, б. 1; код за ЄДРПОУ: 
00180692) у зв’язку з ліквідацією акціонерного товариства – роз-
порядження № 3-ДО-1-С-А від 28.01.2014. Анульовано свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА «ГОРЛІВСЬКЕ ШАХТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСКА-
ВАЦІЇ» № 84/05/1/00 від 26 травня 2000 року, яке було видане До-
нецьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку - розпорядження № 3ДО1СА від 
28.01.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. начальника 
Донбаського територіального управління, на підставі пункту 5 Рі-
шення Комісії від 24.10.2013 №2484 «Про надання повноважень 
уповноваженої особи Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку», підпункту 1 пункту 1 Рішення Комісії від 
23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень територіаль-
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ним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку» та відповідно до пункту 3 Розділу І Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 
року № 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28.05.2013 року за № 822/23354, зупинено обіг акцій ВІДКРИТОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМІСАРІВСЬКИЙ ЗАВОД ТОРГО
ВОГО МАШИНОБУДУВАННЯ» (94325, Луганська область, Пере-
вальський район, смт. Комісарівка, вул. Асфальтна, б.37; код за 
ЄДРПОУ: 14307446) у зв’язку з його ліквідацією – розпорядження 
№ 3ДО1З від 29.01.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.13 №2484, на підставі підпункту 1 пункту 1 рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень територіаль-
ним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 
2013 р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу I Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня  
2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за №822/23354, зупинено обіг акцій ВАТ «Ко
ростенський щебзавод», 11502, Житомирська обл., м. Коростень, 
вул. Каштанова, 3, код за ЄДРПОУ: 01374567 – розпорядження  
№ 03ЦДЗ від 27 січня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора Централь-
ного територіального департаменту, на підставі рішення Комісії 
від 24.10.13 №2484, на підставі підпункту 1 пункту 1 рішення На-
ціональної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.07.2013 №1283 «Про делегування повноважень територіаль-
ним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 серпня 
2013 р. за № 1390/23922, пункту 3 Розділу I Порядку скасування 
реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня  
2013 року №737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
28 травня 2013 року за №822/23354, зупинено обіг акцій ПАТ «Те
плий дім», місцезнаходження: 21011, Вінницька обл., м. Вінниця, 
вул. Промислова, 4, код за ЄДРПОУ: 01331696 – розпорядження 

№ 04ЦДЗ від 27 січня 2014 року.
*     *     *

Згідно з розпорядженням Уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного 
територіального управління, що діє згідно з рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісії)  
№ 2484 від 24.10.2013 року, на підставі п.п.4 п. 1 рішення Комісії 
від 23.07.2013 року № 1283 «Про делегування повноважень тери-
торіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» (зареєстровано в МЮ України 13 серпня 2013 р. за 
№ 1390/23922), та п.9 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 
року за № 822/23354, зупинено обіг акцій у зв’язку з перетворен-
ням Вищого навчального закладу «ПОЛТАВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКО
НОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ «СВІТОЧ» у формі Закритого акціо
нерного товариства (36014, м. Полтава, вул. Нечуя-Левицького, 
буд. 10, код за ЄДРПОУ – 22525750) - розпорядження № 01CХ3З 
від 28.01.2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням Уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Східного 
територіального управління, що діє згідно з рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісії)  
№ 2484 від 24.10.2013 року, на підставі п.п.3 п. 1 рішення Комісії 
від 23.07.2013 року № 1283 «Про делегування повноважень тери-
торіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку» (зареєстровано в МЮ України 13 серпня 2013 р. за 
№ 1390/23922), та п.8 розділу І Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 23.04.2013 року 
№ 737, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 року 
за № 822/23354, скасовано реєстрацію випуску простих акцій на 
пред’явника у зв’язку ліквідацією ВАТ «РЕСУРС» (36039, м. Полта-
ва, вул. Коцюбинського, 6, код за ЄДРПОУ – 30668341). Свідоцтво 
про реєстрацію випуску акцій № 11/16/1/00 від 28.02.2000 року, 
видане Полтавським теруправлінням Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано - розпорядження  
№ 07CХ3СА від 28.01.2014 року.

29.01.2014 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, тел./факс: (044)2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ
Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ"

код за ЄДРПОУ  02650848,  місцезнаходження  98500, АР Крим, м. Алушта,
вул. Глазкрицького, б. 17, тел. (06560) 25757, факс (06560) 57094, Email: ok

tjabr_30@ukrpost.ua, Адреса сторінки в мережі Інтернет  www.30let.krym.ru
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії: 24.01.2014 р. Текст Повідомлення: Посадова особа Директор
Кублашвiлi Георгiй Михайлович (не надано згоди фiзичної особи про розкриття пас
портних даних) припиняє свої повноваження  24.01.2014 р. за рішенням позачергових
Загальних зборів  акціонерів  ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які відбулися
24.01.2014 р. (протокол за  № Зб1 від 24.01.2014 р.). Причина припинення повнова
жень директора  у зв'язку з порушенням п. 8.13.5 Статуту Товариства та вимог Кон
тракту з директором ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ" від  04.04.2012 р. Акцiями
Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.  Перебував на посадi 1 рік 9 місяців. 

Посадова особа Тимчасово виконуюча обов'язки директора Сіліна Наталя Іванів
на (не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) припиняє свої
повноваження  27.01.2014 р. за рішенням позачергових Загальних зборів  акціонерів
ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які відбулися 24.01.2014 р.  (протокол за  №
Зб1  від 24.01.2014 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко
рисливi та посадовi злочини немає. Причина припинення повноважень Тимчасово ви
конуючої обов'язки директора   обрання директором ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ
ЖОВТНЯ" Давтяна В.Ц. Перебувала на посадi Тимчасово виконуючої обов'язки дирек
тора  2 місяці.

Посадова особа Директор Давтян Володимир Цолакович (не надано згоди фiзич
ної особи про розкриття паспортних даних ) обраний з 28.01.2014 р. по 27.01.2015 р.
строком на 1 (один ) рік з випробувальним терміном 3 (три) місяці за рішенням поза
чергових Загальних зборів  акціонерів  ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які від
булися 24.01.2014 р. (протокол за  № Зб1  від 24.01.2014 р.) у зв'язку з припинен
ням повноважень Директора ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ" Кублашвiлi Г.М.
та  Тимчасово виконуючої обов'язки директора ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ"
Сіліної Н.І. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та по
садовi злочини немає. Займав посаду директора ДП "Санаторій "Ясна Поляна" ЗАТ
"Укрпрофоздоровниця".

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

Директор  Давтян Володимир Цолакович. 24.01.2014 р.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОР
ДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30866547; місцезнаходження  53300  Дніпропет

ровська область, м. Орджонікідзе, вулиця Г. Тикви, 3;  міжміський код, телефон та факс
(05667) 60475, (05667) 42247; електронна поштова адреса  orrz@ukrpost.net; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін
формації orrz.com.ua.

Текст повідомлення. На підставі рішення Наглядової ради від 27.01.2014 р. (протокол №
27/01/14) відбулися зміни складу посадових осіб Товариства, а саме:  Обрано на вакантну
посаду Першого заступника Голови правління Лебідь Олександра Вікторовича. Фізична осо
ба згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обраний на посаду до переобрання. Ак
ціями Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Димерка
2012".

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

Голова правлiння  Дубіна Юрій Іванович

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС
ТВА "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІ

НІЙ І МАШИН"
(місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Іскровс

ька, буд.1) повідомляє про проведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться  12 березня 2014 року о 14.00 за адресою: 51400, м. Павлоград, Дніп
ропетровської обл., вул.Іскровська, буд.1,актова зала ПАТ "Завод Палмаш". Реєстрація
акціонерів та їх  представників здійснюватиметься  за місцем проведення зборів 12 бе
резня  2014 року  з 12.00 до 13.30. Дата надання депозитарієм переліку акціонерів,які
мають право на участь у зборах  06 березня 2014 року. На голосування у річних  за
гальних зборах акціонерів Товариства, виносяться наступні питання (порядок денний):

1. Обрання Головуючого,  секретаря, лічильної комісії  загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду:
 Звіту  Правління за  результатами  фінансовогосподарської діяльності товарис

тва у 2013 році, заходів, які приймає правління по виходу підприємства із збиткового
стану та затвердження основних напрямків діяльності ПАТ на 2014 рік.

 Звіту Наглядової ради товариства про роботу за  2013 рік.
 Затвердження  висновків Ревізійної комісії за  2013 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за  2013 рік.
4. Про виконання фінансового плану товариства за 2013 рік, затвердження та об

ґрунтування фінансового плану підприємства на 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у

2013 році та затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку то
вариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014
році.

6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редак
ції.

7. Внесення змін та доповнень до  внутрішніх положень Товариства шляхом зат
вердження нових редакцій положень.

8. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Наглядової ради товарис
тва.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільнопра
вових та трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з ними. Обрання осо
би, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів.

10. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно

правових та трудових договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених
договорів

Порядок ознайомлення акціонерів(їх)представників з матеріалами та документами
щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Пал
маш": Місце ознайомлення: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Іс
кровська,буд. 1, кімн 1 у робочі дні, робочий час,в день проведення Загальних зборів
 у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з ма
теріалами та документами   Черненко Т.П  корпоративний секретар. Для реєстрації та
участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним законодавством
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів  необхідно мати довіреність,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Телефон для довідок: (05632) 31117; 31023.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)  за 2013 рік.

З повагою, Голова правління ПАТ "зд Палмаш"

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 13779 14416
Основні засоби 5932 6231
Довгострокові  фінансові інвестиції 437 598
Запаси 4844 4667
Сумарна дебіторська заборгованість 2489 2845
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 11
Власний капітал 2421 5360
Статутний капітал 3541 3541
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 11358 9056
Чистий прибуток (збиток) 2939 408
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14165280 14165280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 128 141
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДОНЕЦЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГiЙНИЙ ЗАВОД»

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товаритсво 

"Донецький електрометалургiйний завод"
1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 30479040
1.4 Місцезнаходження емітента 83062, м. Донецьк, вул. I.Ткаченка, 122
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (062) 389-15-28 (062) 332-24-21
1.6 Електронна поштова адреса емітента fax@istil.com.ua
1.7 Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://stat.demz-ua.com/notice2014_01/
notice.html

1.8 Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
27.01.2014 одноособовим акцiонером приватного акцiонерного товариства «Донецький 

електрометалургiйний завод» згiдно з рiшенням (наказом) №27/01/2014 внесено змiни до 
складу посадових осiб ПрАТ «ДЕМЗ». А саме: Боклагов Сергiй Григорович (згоду на роз-
криття персональних даних не надано) призначений на посаду тимчасово виконуючого 
обов’язки генерального директора ПрАТ «ДЕМЗ». Часткою в статутному капiталi та акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi 
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п’яти рокiв: ПрАТ «ДЕМЗ» директор пред-
ставництва в м. Києвi. Боклагов С.Г. призначений на посаду з 27.01.2014 року до отримання 
дозволу на працевлаштування в Українi Нiкiташевим В.М.

3. Підпис
т.в.о. Генерального директора Боклагов С.Г. підтверджує достовірність інформації, що 

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

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 “КАНiВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД”

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 

"КАНIВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД"
2. Код за ЄДРПОУ 00447830
3. Місцезнаходження 19000, Черкаська обл., м. Канiв, 

вул. Ленiна, 195
4. Міжміський код, телефон та факс (04736)38551 (04736)38551
5. Електронна поштова адреса kanivmsz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://00447830.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Припинення емітента шляхом ліквідації 
за рішенням вищого органу емітента

ii. Текст повідомлення
23 сiчня 2014 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАНIВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД» було прийнято рiшення 
про припинення емiтента шляхом лiквiдацiї АТ «КАНIВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД».

Причина прийняття вищевказаного рiшення: економiчна недоцiльнiсть подальшої гос-
подарської дiяльностi емiтента.

Дата проведення загальних зборiв акцiонерiв, на яких розглядалось питання припинен-
ня емiтента шляхом лiквiдацiї – 23 сiчня 2014р.

«ЗА» вищевказане рiшення проголосувало 19 140 320 голосiв присутнiх на зборах (100 % 
голосiв, якi брали участь у зборах), «ПРОТИ» - 0 голосiв присутнiх на зборах (0% голосiв, якi 
брали участь у зборах), «УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосiв присутнiх на зборах (0% голосiв, якi 
брали участь у зборах).

Кредитори у емiтента наявнi.
З метою виявлення всiх кредиторiв емiтента встановлено строк для заявлення кредито-

рами своїх вимог до Товариства: два мiсяцi з дня опублiкування повiдомлення про рiшення 
щодо його припинення шляхом лiквiдацiї. Лiквiдатору здiйснювати прийом та розгляд заяв 
кредиторiв. 

За даними рiчної фiнансової звiтностi емiтента за 2012 рiк, пiдтвердженої аудиторським 
висновком:

- вартiсть чистих активiв складає – (-60014 тис.грн.);
- сума зобов’язань складає – 259093 тис.грн.;
- розмiр власного капiталу становить – (-60014 тис.грн.).
Достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його зобов’язаннями, а також сума, яка 

може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i розподiлятиметься мiж акцiонерами, 
буде визначено пiсля проведення оцiнки майна, проведення iнвентаризацiї майна, коштiв та 
фiнансових зобов’язань емiтента вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Орiєнтовна сума коштiв, яка може залишитись пiсля задоволення вимог кредиторiв i 
розподiлятиметься мiж акцiонерами емiтента: 0 грн.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади ______________ Реверук Петро Костянтинович
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.01.2014
(дата)

Повідомлення 
про проведення загальних зборів акціонерів 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЯГ»
ПрАТ «Одяг» скликає чергові загальні збори акціонерів 01 квітня 2014 р. об 1100 за 

адресою: 73026 м.Херсон, вул.Залізнична, б.3 в приймальні товариства.
Реєстрація учасників зборів 01.04.2014 р.з 10-00 до10-50 за зазначеною адресою. 
Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів – паспорт та довереність. 
Дата переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах акціонерів – 26 

березня 2014 р. на 24 годину. 
Порядок денний загальних зборів акціонерів: 

1. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 
2013 рік.

2. Звіт Наглядової ради, звіт та висновки ревізора за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора, Наглядової ради і ревізора.
4. Затвердження річного звіту, балансу, порядку розподілу прибутку за 2013 рік.
5.Обрання органів управління та контролю товариства відповідно Статуту.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року.
7. Про попереднє схвалення проведення будівельних робіт (реконструкції та/або капіталь-

ного ремонту) комплексу, який розташований за адресою: м.Херсон, вул. Залізнична, буд.3.
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціоне-

ри можуть ознайомитися в робочі дні в бухгалтерії ПрАТ «Одяг». Відповідальна особа – го-
ловний бухгалтер. 

Основні показники 
фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній

Усього активів 1589 1608
Основні засоби 1081 1105
Довгострокові фінансові інвестиції  
Запаси 352 337
Сумарна дебіторська заборгованість 149 158
Грошові кошти та їх еквіваленти 1 6
Нерозподілений прибуток 1 6
Власний капітал 1422 1422
Статутний капітал 823 823
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 167 186
Чистий прибуток (збиток) 1 -86
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3292160 3292160
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрач.на викуп власних акцій протягом 
періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 12 12

Підтверджую достовірність інформації , що міститься у повідомленні. 
Директор ПрАТ «Одяг» ___________________________________ М.І.Ліпчакова
Телефон для довідок (0552) 456218                                           29 січня 2014 року 

 М.П. 

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 
"ПiВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ"

2. Код за ЄДРПОУ 00121146
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, Пушкiнська, 27
4. Міжміський код, телефон та факс 0442348584 4996557
5. Електронна поштова адреса ryabokon@utem.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://www.utem.com.ua/ua/about/information_for_
investors/index.php

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Змiни складу посадових осiб вiдбулись за рiшенням наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» (протокол № 173 вiд 
28.01.2014 р.), а саме - з посади члена правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ПIВДЕНТЕПЛОЕНЕРГОМОНТАЖ» на пiдставi особистої заяви за угодою сторiн звiльнено 
28.01.2014р. Саєнка Аркадiя Iвановича (паспорт: СР 365637, виданий 03.03.1998 Кузнецов-
ським МВ УМВС України в Рiвненськiй областi). Частка, якою володiє Саєнко А.I. в статутно-
му капiталi товариства - 0,1021 %. Саєнко А.I. непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. На посадi члена правлiння перебував з 11.05.2011р. по 28.01.2014 р. 
Нiкого замiсть звiльненої особи не призначено.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади ________ Лазаренко С.Б.
В.о. голови правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 30.01.2014
(дата)

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРАТ «СВІТ ДРУКУ»!
Наглядова рада ПрАТ «Світ друку» повідомляє про проведення загальних зборів акціо-

нерів, що відбудуться 05 березня 2014 року о 17 год. 00 хв. за адресою: м. Львів, вул. Ви
нниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 78).

Початок реєстрації акціонерів о 16 год.45 хв., закінчення реєстрації акціонерів  
о 17 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –  
27 лютого 2014 р.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, а для 
довірених осіб – паспорт та довіреність, яка оформлена згідно чинного законодавства. У 
разі неможливості прийняти участь у роботі загальних зборів особисто, просимо оформити 
довіреність на Вашого представника, посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріусом, та 
іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому за-
конодавством порядку.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів, 
акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: м. Львів,  
вул. Винниченка, 30 з дати отримання повідомлення до 04 березня 2014 р. включно, у робо-
чі дні. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – генераль-
ний директор Чеславський Андрій Леонідович.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів. 
2. Про затвердження звітів Наглядової ради, Генерального директора та ревізійної комі-

сії Товариства за підсумками господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття 
рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора, ревізійної 
комісії.

3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
4. Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 

2013 рік.
5. Про обрання органів управління та контролю ПрАТ «Світ друку» (членів Наглядової 

ради, Генерального директора, Ревізійної комісії).
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрак-

тів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Генеральним директором. Обрання 
осіб, уповноважених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради, Гене-
ральним директором.

7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися 
Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

8. Про затвердження нової редакції положення «Про захист персональних даних».
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансовогосподарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
попередній звітний

Усього активів 391 334,2
Основні засоби 96 73,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 63 48,1
Сумарна дебіторська заборгованість 141 155,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 77 38,6
Нерозподілений прибуток 275 18,5
Власний капітал 356 263,5
Статутний капітал 65 65
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 35 70,7
Чистий прибуток (збиток) 57 -28,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6 500 6 500
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

--- ---

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

--- ---

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 9

Довідки за телефоном: (032) 294 91 16, 294 91 13
Наглядова рада ПрАТ «Світ друку»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ 

ПРАТ «ГАЛЕКСПО»!
 Наглядова рада ПрАТ «Гал-ЕКСПО» повідомляє про проведення загальних зборів ак-

ціонерів, що відбудуться 05 березня 2014 року о 15 год. 00 хв. за адресою: м. Львів,  
вул. Винниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 78).

Початок реєстрації акціонерів о 14 год.45 хв., закінчення реєстрації акціонерів  
о 15 год. 00 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 
27 лютого 2014 р.

Документом, що підтверджує право участі у роботі загальних зборів є паспорт, а для 
довірених осіб – паспорт та довіреність, яка оформлена згідно чинного законодавства. У 
разі неможливості прийняти участь у роботі загальних зборів особисто, просимо офор-
мити довіреність на Вашого представника, посвідчену депозитарієм, зберігачем, нотаріу-
сом, та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передба-
ченому законодавством порядку.

З матеріалами, необхідними для ознайомлення під час підготовки до загальних збо-
рів, акціонери Товариства можуть ознайомитися в офісі Товариства за адресою: м. Львів, 
вул. Винниченка, 30 (2 поверх, кабінет № 70), з дати отримання повідомлення до 04 бе-
резня 2014 р. включно, у робочі дні. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акці-
онерів з документами – головний юрисконсульт Дубик Олександра Владленівна.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря зборів. 
2. Про затвердження звітів Наглядової ради, Правління та ревізійної комісії Товари-

ства за підсумками господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення 
за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, звіту ревізійної комісії.

3. Затвердження річного фінансового звіту Товариства.
4. Про використання прибутків за підсумками господарської діяльності Товариства за 

2013 рік.
5. Про обрання органів управління та контролю ПрАТ «Гал-ЕКСПО» (членів Наглядової 

ради, Правління, Ревізійної комісії).
6. Про внесення та затвердження змін до Статуту Товариства.
7. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (конт-

рактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, Правління. Обрання осіб, уповно-
важених акціонерами, підписувати договори з членами Наглядової ради, Правління.

8. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчиня-
тися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення.

9. Про затвердження нової редакції положення «Про захист персональних даних».
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансовогосподарської діяльності підприємства 
(тис. грн.)

Найменування показника період
звітній попередній

Усього активів 877,0 869,6
Основні засоби 292,8 262,2
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 8,1 20,0
Сумарна дебіторська заборгованість 246,2 299,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 324,5 229,2
Нерозподілений прибуток 332,0 282,50
Власний капітал 707,0 682,10
Статутний капітал 300,00 300,00
Довгострокові зобов‘язання
Поточні зобов‘язання 170,00 186,50
Чистий прибуток (збиток) 104,8 81,60
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 000 30 000
Кількість власних акцій викуплених протягом 
періоду (шт.)

----- -----

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду

----- -----

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 31 31

Довідки за телефоном: (032) 294 91 13
Наглядова рада ПрАТ «ГалЕКСПО»

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
“КАНiВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД”

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 
"КАНIВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД"

2. Код за ЄДРПОУ 00447830
3. Місцезнаходження 19000, Черкаська обл., м. Канiв, вул. Ленiна, 195
4. Міжміський код, телефон та факс (04736)38551 (04736)38551
5. Електронна поштова адреса kanivmsz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://00447830.smida.gov.ua/

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв емiтента (протокол 

№23-01/2014 вiд 23 сiчня 2014 року) було припинено повноваження такої посадової 

особи: Голова Наглядової ради - компанiя IРАТIЯ ХОЛДIНГЗ ЛТД (YRATIA HOLDINGS 
LTD), реєстрацiйний номер - HE 306906. Володiє часткою в статутному фондi Товари-
ства 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на посадi – 1р. 2 мiс. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава для звiльнення – рiшення 
акцiонерiв.

Згiдно з рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв емiтента (протокол 
№23-01/2014 вiд 23 сiчня 2014 року) було обрано таку посадову особу:

Голова Наглядової ради - компанiя МОНТЕФОРТЕ ХОЛДIНГ ЛIМIТЕД (MONTEFORTE 
HOLDING LIMITED), реєстрацiйний номер – 1532951. Володiє часткою в статутному 
фондi Товариства 95,7%. Строк, на який призначено особу – до 30.04.2015р Iншi по-
сади, якi особа обiймала протягом своєї дiяльностi: голова наглядової ради. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Пiдстава для призначення – 
рiшення 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 ___________ Реверук Петро Костянтинович
Лiквiдатор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 29.01.2014
(дата)
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №20, 30 січня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 

М. КИЄВА»!
Приватне акціонерне товариство «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РА-

ЙОНУ М. КИЄВА» (код ЄДРПОУ 31838788, місцезнаходження: м. Київ, вул. Немировича-
Данченка, 14/13) (надалі Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів При-
ватного акціонерного товариства «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ 
М. КИЄВА» відбудуться 20.03.2014 року о 14.00 за адресою: м. Київ, вул. Немировича
Данченка, 14/13, к.№1. 

Реєстрація акціонерів (їх представників) прибувших для участі в загальних зборах акці-
онерів відбудеться в день проведення загальних зборів акціонерів з 13 год. 00 хв. до 13 год. 
50 хв. за вищевказаною адресою проведення загальних зборів.

Дата, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних збо-
рах акціонерів: 14.03.2014р.

Порядок денний:
Про обрання Лічильної комісії, голови і секретаря загальних зборів акціонерів Това-1. 

риства та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками роз-2. 

гляду цього звіту. 
Звіт Директора Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду 3. 

цього звіту. 
Звіт Ревізора Товариства за результатами діяльності Товариства у 2013 році, прийнят-4. 

тя рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства. 
Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. 5. 
Про розподіл прибутку/покриття збитків Товариства за результатами фінансово-6. 

господарської діяльності Товариства у 2013 році.
Для участі у зборах акціонерам потрібно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), 

представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного зако-
нодавства України. 

Акціонери Товариства до дати проведення Загальних зборів акціонерів мають право 
ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного 
Загальних зборів акціонерів Товариства за адресою: м. Київ, вул. Немировича-Данченка, 14/13, 
к.№1  у робочі дні та робочий час (з 9:00 до 18:00). В день проведення Загальних зборів 
акціонери Товариства можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, в місці проведення Загальних зборів акціонерів: м. Київ, 
вул. Немировича-Данченка, 14/13, к.№1. 

Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з 
документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних збо-
рів акціонерів, є Директор Товариства Базельчук І.В. 

Телефони для довідок: (044) 285 02 33.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності 

ПРАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА  ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (тис. грн.)

Найменування показника період
2013 рік 2012 рік

Усього активів 266,2 263,0
Основні засоби 255,6 256,6
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 0,5 3,9
Сумарна дебіторська заборгованість - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 10,1 2,5
Нерозподілений прибуток -4,3 1,7
Власний капітал 7,7 7,7
Статутний капітал 252,9 252,9
Поточні зобов'язання 0,5 0,7
Довгосторокові зобов'язання - -
Чистий прибуток (збиток) -6 -17,8
Середньорічна кількість акцій (шт.) 252900 252900
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) - -
Загальна сума коштів витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 9

Голова Наглядової ради Товариства 
ПРАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»    Чумак С.С.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІКЕРОГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні 

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

І. Загальні відомості
1.Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство «Кременчуцький 

лікерогорілчаний завод»
2.Код за ЄДРПОУ: 30941194
3.Місцезнаходження: 39600, Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Чкалова, 8/28
4.Міжміський код, телефон та факс: (0536) 742800
5.Електронна поштова адреса: lator@klvz.poltava.ua
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.lgz.prat.in.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

ІІ. Текст повідомлення
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчуцький лікеро-

горілчаний завод» (протокол від 28.01.2014 р.):
- припинено повноваження Голови Наглядової ради Русаліної Людмили Володимирів-

ни. Посадовою особою згоду на розкриття паспортних даних не надано. На посаді пере-
бувала з 27.04.2011 р. по 28.01.2014 р.. Підстава: рішення позачергових Загальних зборів 
акціонерів від 28.01.2014 р.. Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової ді-
яльності не має;

- припинено повноваження члена Наглядової ради Таловер Олени Євгеніївни. Посадо-
вою особою згоду на розкриття паспортних даних не надано. На посаді перебувала з 
27.04.2011 р. по 28.01.2014 р.. Підстава: рішення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів від 28.01.2014 р.. Розмір пакета акцій ПрАТ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод» -  
25 акцій, що становить 0,01% в статутному капіталі емітента. Непогашеної судимості за 
злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової ді-
яльності не має;

- обрано на посаду члена Наглядової ради Русаліну Людмилу Володимирівну строком 
на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів). Посадовою особою згоду на роз-
криття паспортних даних не надано. Протягом останніх 5 років займала наступні посади:

- Президент Групи компаній «Петрус».
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-

ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має;
- обрано на посаду члена Наглядової ради Гаркушина Володимира Олександровича 

строком на 3 роки (до проведення чергових Загальних зборів). Посадовою особою згоду 
на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх 5 років займав наступні 
посади:

- ТОВ «Петрус-Інвестбуд», Генеральний директор;
- Група компаній «Петрус», віце-президент.
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-

ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Кременчуцький лікеро-горілчаний завод» (прото-

кол від 28.01.2014 р.):
- обрано на посаду Голови Наглядової ради Русаліну Людмилу Володимирівну. По-

садовою особою згоду на розкриття паспортних даних не надано. Протягом останніх  
5 років займала наступні посади:

- Президент групи компаній «Петрус».
Акціями Товариства не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корис-

ливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади
В.о. Директора ________________________________            Пранципал М.М.        
                                                             ( підпис )          ( ініціали та прізвище керівника )

 М.П. 28.01.2014
                                                                                                                           ( дата )

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ПИРЯТИНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15343», 

місцезнаходження: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червноармійська, 152 пові-
домляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 12 березня 2014 року  
о 1100 за адресою: м.Полтава, вул. Великотирнівська, 7 в адмінприміщенні товариства  
ТОВ «Полтаваавтотранс» ІІ поверх актова зала: 

Реєстрація проводиться з 10-30 до 10-50 год. 12 березня 2014 року за місцем проведення 
зборів. 

Порядок денний:
Обрання лічильної комісії.1. 
Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.2. 
Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово-господарської 3. 

діяльності товариства за 2013р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покрит-
тя збитку (розподілу прибутку). 

Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.4. 
Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень виконавчому органу.5. 
Основні показники фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника Період
Звітний 2013 р. Попередній 2012р.

Усього активів 298,7 329,5

Основні засоби (за залишковою вартістю) 239,0 267,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 52,5 51,1
Сумарна дебіторська заборгованість 4,2 9,3
Грошові кошти та їх еквіваленти 3,0 2,0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1811,2 -1752,4
Власний капітал -947,5 -888,7
Статутний капітал 148,8 148,8
Довгострокові зобов’язання  -  -
Поточні зобов’язання  1246,2  1218,2
Чистий прибуток (збиток)  -58,8 -105,2 
Середньорічна кількість акцій (шт.) 595 280 595 280
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних 
акцій протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)  6 6 

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адре-
сою: 37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Червноармійська, 152, у головного бухгалтера 
товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –05.03.2014 року.
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№20, 30 січня 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, 

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

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ 

РІТЕЙЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33870692
3. Місцезнаходження: 08132, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: t.skrypka@fozzy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: http://www.fozzy.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 

Протоколом Наглядової ради Товариства № 03/14 АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» від 28 січня 
2014 року було прийнято рішення про переобрання Генерального директора на новий 
строк, в зв'язку з закінченням строку дії повноважень Генерального директора Това-
риства, а саме: переобрати на новий строк Генеральним директором Товариства - Мо-
розова Олексія Борисовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків: 
2849808058, паспорт СН 895901, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті 
Києві 20.08.1998 року) строком на три роки до прийняття Наглядовою радою Товари-
ства відповідного рішення про переобрання Генерального директора Товариства. У 
разі закінчення визначеного строку повноважень Генерального директора вони про-
довжуються до моменту переобрання в порядку, передбаченому чинним законодав-
ством та Статутом Товариства. Розмір частки в статутному капіталі Товариства скла-
дає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. Iншi посади, 
які обіймала (обіймає) посадова особа протягом останніх п'яти років: Заступник Ди-
ректора в ТОВ «ФОЗЗI»; Генеральний директор ТОВ «ВОСТОК КАПIТАЛ»; Генеральний 
директор АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ».

iii. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор     Морозов О.Б.

28.01.2014

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВА
РИСТВО «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ»

2. Код за ЄДРПОУ: 33870692
3. Місцезнаходження: 08132 м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: t.skrypka@fozzy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фон-

ду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
ІІ. Текст Повідомлення

Рішенням акціонера № 02/14 АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» від 27 січня 2014 року було прийнято 
рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повно-
важень Наглядової ради Товариства, а саме:

припинити з 27.01.2014 року повноваження:
- Голови Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира Михайловича (реє-

страційний номер облікової картки платника подаків: 2661501718, паспорт АН № 085677, 
виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2003 року). Розмір 
частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за ко-
рисливі та посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 3-х років з 
13.04.2011 р.

- Члена Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (реєстраційний номер 
облікової картки платника подаків: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим 
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в ста-
тутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та 
посадові злочини. Посадова особа перебувала на посаді протягом 3-х років з 13.04.2011 р.

- Члена Наглядової ради Товариства - Костроми Вікторії Василівни (реєстраційний но-
мер облікової картки платника подаків: 2440812063, паспорт ТТ №102113, виданий Печер-
ським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Розмір частки в статутному капіталі 
Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. 
Посадова особа перебувала на посаді протягом 3-х років з 13.04.2011 р.

Рішенням акціонера № 02/14 АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» від 27 січня 2014 року було прийнято 
рішення переобрати Наглядову раду Товариства, в зв'язку з закінченням строку дії повно-
важень Наглядової ради Товариства, а саме:

обрати з 28.01.2014 року, строком на три роки до прийняття Загальними зборами акці-
онерів Товариства відповідного рішення про переобрання Наглядової ради Товариства, від-
повідно до вимог Статуту Товариства:

- Головою Наглядової ради Товариства - Костельмана Володимира Михайловича (реє-
страційний номер облікової картки платника подаків: 2661501718, паспорт АН № 085677, 
виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2003 року). Розмір 
частки в статутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за ко-
рисливі та посадові злочини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти 
років: Голова Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Голова Наглядової ради 
ПАТ «ЗНВКІФ «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Голова Нагля-
дової ради ПАТ «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Голова Наглядової ради ПАТ «БЕНЕФIТ»; Член Наглядо-
вої ради ПАТ «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради АТ «ФОЗЗI-ФАРМ»; Голова Наглядової 
ради АТ «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради ПрАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Голова На-
глядової ради АТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Голова Наглядової ради АТ «УВК УКРАЇНА»; Голова На-
глядової ради ПАТ «ДНIПРЯНКА»; Голова Наглядової ради ПАТ «ДЖЕРЕЛО»; Член Наглядо-
вої ради АТ «ДПД УКРАЇНА»; Генеральний директор АТ «ФОЗЗI ГРУП»; Голова Наглядової 
ради АТ «ФОЗЗІ РIТЕЙЛ».

- Членом Наглядової ради Товариства - Гнатенка Юрія Петровича (реєстраційний номер 
облікової картки платника подаків: 2651402155, паспорт АЕ № 796836, виданий Жовтневим 
РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 23.09.1997 року). Розмір частки в ста-
тутному капіталі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та 
посадові злочини. Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Секре-
тар Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Секретар Наглядової ради ПАТ 
«ЗНВКІФ «ФОЗЗI ГРУП»; Секретар Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ IНВЕСТ»; Секретар Нагля-
дової ради ПАТ «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ»; Секретар Наглядової ради ПАТ «БЕНЕФIТ»; Секретар 
Наглядової ради ПАТ «АВАНСАР»; Голова Наглядової ради АТ «ФОЗЗI ГРУП»; Член Наглядо-
вої ради АТ «ФОЗЗI-ФАРМ»; Член Наглядової ради АТ «ЕКСПАНСIЯ РIТЕЙЛ»; Член Наглядо-
вої ради ПрАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради АТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової 
ради АТ «УВК УКРАЇНА»; Член Наглядової ради ПАТ «ДНIПРЯНКА»; Член Наглядової ради 
ПАТ «ДЖЕРЕЛО»; Заступник Генерального директора АТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової 
ради АТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ».

- Членом Наглядової ради Товариства - Кострому Вікторію Василівну (реєстраційний 
номер облікової картки платника подаків: 2440812063, паспорт ТТ №102113, виданий Пе-
черським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.02.2012 року). Розмір частки в статутному капіта-
лі Товариства складає: 0%. Не має непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини. 
Iншi посади, які обіймала (обіймає) протягом останніх п'яти років: Член Наглядової ради 
ПАТ «ЗНВКІФ «ХОЛДИНГ IНВЕСТ»; Член Наглядової ради ПАТ «ЗНВКІФ «ФОЗЗI ГРУП»; Член 
Наглядової ради ПАТ «РIТЕЙЛ КАПIТАЛ» ; Член Наглядової ради АТ «ФОЗЗI ГРУП»; Член 
Наглядової ради АТ «ФОЗЗI-ФАРМ»; Член Наглядової ради ПрАТ «ФОРА РIТЕЙЛ»; Член На-
глядової ради АТ «СIЛЬПО РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради АТ «УВК УКРАЇНА»; Член Нагля-
дової ради ПАТ «ДНIПРЯНКА»; Член Наглядової ради ПАТ «ДЖЕРЕЛО»; Голова Ревiзiйної 
комiсiї АТ «ДПД УКРАЇНА»; Фiнансовий директор АТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ»; Член Наглядової ради 
АТ «ФОЗЗI РIТЕЙЛ».

iii. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор                                                        Морозов О.Б. 28.01.2014

ПУБЛiЧНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КИЇВЕНЕРГО» 

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 

«КИЇВЕНЕРГО»
2. Код за ЄДРПОУ 00131305
3. Місцезнаходження 01001, м.Київ, Площа Iвана Франка, 5
4. Міжміський код, телефон та факс (044)207-61-49 (044)207-67-43
5. Електронна поштова адреса vku@kievenergo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації

http://kyivenergo.com

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Генерального директора ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» вiд 24.01.2014 

№123-К про припинення трудового договору звiльнено з посади головного бухгалте-
ра – керiвника департаменту бухгалтерського облiку Мєняйло Вiкторiю Петрiвну.  
Паспортнi данi: серiя ВС, номер 075768, виданий Кiровським РВ Макiївського МУ 
УМВС України в Донецькiй областi 05.01.2000.

Пiдстава рiшення: заява Мєняйло В.П., лист ТОВ «ДТЕК» №12/465 вiд 22.01.2014.
Причини звiльнення: у зв’язку з переведенням до ТОВ «ДТЕК»; п.5 ст.36 КЗпП 

України.
Мєняйло Вiкторiя Петрiвна не є акцiонером ПАТ «КИЇВЕНЕРГО». Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк протягом якого перебувала 
на посадi з 20.08.2012. На дану посаду призначення не вiдбулося.

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
Генеральний директор ____________ О.В. Фоменко

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
24.01.2014

(дата)
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПАТ «АГРОХІМЦЕНТР»
повідомляє, що річні загальні збори акціонерів відбудуться 7 березня 2014 року о 12.00 

годині в приміщенні товариства за адресою: м. Київ, вул. Лобачевського, 23/4Б.
Реєстрація акціонерів та їх представників почнеться з 10.00 до 11.00 години 7 березня 

2014 року за місцем проведення загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів, які 
мають право на участь у зборах – 05.03.2014 р. 

Порядок денний
1. Вибори лічильної комісії.
2. Звіт правління про фінансово-господарську діяльність ПАТ «Агрохімцентр» за 2013 

рік та напрямки діяльності на 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради.
4. Звіт Ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
6. Довибори Наглядової ради товариства.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2013 рік.
8. Про розподіл прибутку товариства за 2013 рік.
 Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами щодо питань порядку ден-

ного Загальних зборів, а також для внесення доповнень до порядку денного в Правлінні 
Товариства в робочі дні з 10.00 до 13. 00 за місцезнаходженням Товариства.

 Для участі у зборах необхідно мати:
документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу;•	
доручення, оформлене відповідно до діючого законодавства.•	

Основні показники фінансовогосподарської діяльності 
ПАТ «Агрохімцентр» (тис.грн.)

Найменування показника
період

Звітний
2013

Попередній 
2012

Усього активів 40541 41103
Основні засоби 3197 3405
Довгострокові фінансові інвестиції 1141 1141
Запаси 20039 19006
Сумарна дебіторська заборгованість 10749 11936
Грошові кошти та їх еквіваленти 5096 5156
Нерозподілений прибуток 12574 13214
Власний капітал 34595 36557
Статутний капітал 1805 1805
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов'язання 5946 4546
Чистий прибуток (збиток) 280 2001
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7218000 7218
Кількість власних акцій, викуплених протягом 
періоду (шт.)

- -

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду

- -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 72 79

Довідки за телефоном: (044) 5742866, 5742906 
Правління товариства

ПАТ «УКРЗЕРНОІМПЕКС» 
Повідомлення про спростування недостовірної інформації, що сталася з тех-

нічних причин, розміщеною в «Відомості НКЦПФР» №14  від 22.01.2014 року, про 
проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Укрзерноімпекс».

По змісту слід читати: 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних 

зборах що відбудуться 24 лютого 2014 року – 18 лютого 2014 року.
По порядку денного:
Додати п. 7. Про призначення відповідальної особи – розпорядника рахунків 

у цінних паперах.
Голова правління – президент товариства                       Подвальников Д.Ф.

ПРИВАТНЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БЕТОН НОВА”
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 "БЕТОН НОВА"
2. Код за ЄДРПОУ 32406629
3. Місцезнаходження 84791, м. Дебальцеве, смт. 

Миронiвський, вул. Советська, 52
4. Міжміський код, телефон та факс 0675222258 0675222258
5. Електронна поштова адреса beton-nova@pacinsider.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття 
інформації

www.ilitash.com.ua 

7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб 
емітента

ii. Текст повідомлення
27.01.2014 року акціонером ПРАТ «БЕТОН - НОВА» (далi - Товариство) прийнято рішен-

ня (Протокол рішення акціонера №1/2014 вiд 27.01.2014 року) про припинення повнова-
жень Виконуючого обов’язки Голови правління – Фролова Євгена Григоровича (паспорт ВВ 
194040, виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецький області 12.01.1998 року). 
Строк, протягом якого Фролов Євген Григорович перебував на посадi – 3,2 мiсяцi. Частка, 
якою володiє в статутному капiталi емiтента -0%. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

27.01.2014 року акцiонером Товариства прийнято рiшення (Протокол рiшення акцiонера 
№1/2014 вiд 27.01.2014 року) про обрання Головою правлiння Товариства - Фролова Євгена 
Григоровича (паспорт ВВ 194040, виданий Київським РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй 
областi 12.01.1998 року), строком до 03.03.2014 року.

Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх п'яти рокiв: проходчик, iнженер-
конструктор, iнженер-механiк, головний механiк, начальник енерго - механiчної служби, 
В.о. Голови правлiння.

Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента -0%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.

iii. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством. 
2. Найменування посади ______________ Фролов Євген Григорович

Голова правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.01.2014

(дата)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КПМГ АУДИТ» 

Відповідно до частини п’ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» На-
глядова рада Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ», повідомляє Вас про те, 
що 28 лютого 2014 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів (далі – загальні 
збори) Приватного акціонерного товариства «КПМГ АУДИТ» (далі – товариство).

Дата проведення загальних зборів: 28 лютого 2014 року.
Місце проведення загальних зборів: 01001, м.Київ, вул.Михайлівська, буд. 11., кабінет 

Голови Наглядової Ради.
Реєстрація учасників загальних зборів проводиться 28 лютого 2014 року з 9.00 до 9.30, 

за місцем проведення загальних зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, вста-

новлюється станом на 24 годину 00 хвилин 28 лютого 2014 року.
Початок роботи загальних зборів: 9.30.
Закінчення роботи загальних зборів: 10.00.

Питання порядку денного:
Обрання Лічильної комісії, Голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань 1. 

порядку проведення позачергових Загальних Зборів.
Внесення змін до Статуту.2. 
Внесення змін у складі Наглядової ради та призначення Голови Наглядової ради Това-3. 

риства.
Акціонерам, що прибули на реєстрацію для участі в загальних зборах при собі необхідно 

мати паспорт або документ, що посвідчує особу (згідно чинного законодавства України), 
представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу (згідно чинного за-
конодавства України) та доручення на передачу їм права участі у загальних зборах, оформ-
лене згідно з чинним законодавством України.

Від 11 лютого 2014 року - дати відправлення повідомлення про проведення загальних 
зборів до дати проведення загальних зборів 28 лютого 2014 року акціонери ПрАТ «КПМГ 
АУДИТ» можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань 
порядку денного, за місцезнаходженням ПрАТ «КПМГ АУДИТ» 01001, м.Київ, вул.Михайлів-
ська, буд. 11, у робочі дні тижня, з 09-00 до 18-00.

На виконання вимог ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери 
позбавлені права вносити пропозиції до порядку денного позачергових загальних зборів, 
що затверджений Наглядовою радою ПрАТ «КПМГ АУДИТ».

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів ПрАТ «КПМГ АУДИТ» з 
вказаними документами є Голова Наглядової Ради - Флоріс Херман Леонард Шурінг. Кон-
тактний телефон: 0 (44) 4905507.

Наглядова рада ПрАТ «КПМГ АУДИТ»
Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідом-

лення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Наглядової Ради _____________________ Флоріс Херман Леонард Шурінг

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний): 

  

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про розрахунки з учасниками 

АТЗТ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПРИВАТПРОМІНВЕСТ»
Ліквідаційна комісія Акціонерного товариства закритого типу  «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ПРИВАТПРОМІНВЕСТ» (далі – Фонд ) повідомляє учасників Фонду про порядок здійснення 
розрахунків з ними у зв'язку із ліквідацією:

1. Учасники Фонду мають право отримати розрахунок за належними їм інвестиційними 
сертифікатами Фонду цінними паперами емітентів, що перебувають у власності Фонду, або 
грошовими коштами.

2. Заяви на отримання розрахунків цінними паперами приймаються ліквідаційною комі-
сією протягом двох місяців з моменту здійснення першої публікації повідомлення про роз-
рахунки з учасниками Фонду. Заявки приймаються від учасників Фонду, які виявили бажан-
ня отримати розрахунок цінними паперами. Зазначена заявка для юридичних осіб повинна 
містити такі відомості: повну назву згідно з установчими документами; код за ЄДРПОУ; міс-
цезнаходження із зазначенням поштового індексу, контактних телефонів або номерів фак-
сів; дані про наявність у даної юридичної особи рахунку в цінних паперах у зберігача (із за-
значенням усіх реквізитів рахунку та зберігача); згоду на одержання розрахунку цінними 
паперами; кількість інвестиційних сертифікатів фонду, якими володіє учасник (вид доку-
мента, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами, та його реквізити); під-
пис уповноваженої посадової особи та печатка зазначеної юридичної особи.

3. Розрахунки з учасниками Фонду, як цінними паперами, так і грошовими коштами, про-
водяться одночасно та  розпочинаються після завершення проведення аукціону (аукціонів) з 
продажу майна Фонду. Термін звернення учасників для отримання розрахунків за належними 
їм інвестиційними сертифікатами Фонду до Ліквідаційної комісії встановлюється в межах 
трьох місяців. Для одержання розрахунку учасник Фонду повинен пред’явити особисто або 
через довірену особу інвестиційні сертифікати (сертифікат інвестиційних сертифікатів) або 
документ, який підтверджує володіння інвестиційними сертифікатами (який повинен відпові-
дати зразку документа, що видавався учасникам Фонду при розміщенні інвестиційних серти-
фікатів) та документи, що ідентифікують власника інвестиційних сертифікатів. 

4. Ліквідаційна комісія протягом 1 місяця забезпечує депонування залишку грошових 
коштів, які залишилися за не пред'явленими до викупу інвестиційними сертифікатами, в 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Вартість чистих активів фонду – 692,9 тис.грн.; звіт про заборгованість фонду – 4 тис.грн., 
загальна кількість інвестиційних сертифікатів, які перебувають в обігу – 809127 шт.

6. Фінансові вкладення на суму 581,6 тис. грн.
Код 

ЄДРПОУ 
емітента

Назва емітента
Кількість 
ЦП, шт.

Номінальна 
вартість 
(тис.грн.)

Балансова 
вартість
(тис. грн.)

Форма 
існування ЦП

14310460 ПАТ "Бориславський 
з-д "РЕМА"

13220 3,305 3,3 бездокумен-
тарна

05790352 ПАТ "Будгидравліка" 207528 51,882 83 бездокумен-
тарна

00218354 ВАТ «Генічеський МБЗ" 159200 39,8 109,5 бездокумен-
тарна

32425201 ВАТ "Завод 
"Монолітспецмонтаж"

200000 50 80 бездокумен-
тарна

21525793 ВАТ "ЗБМ "Полісся" 170000 42,5 78,4 не визначено
24769573 ПрАТ "Металобаза" 250000 62,5 62,5 бездокумен-

тарна
32852845 ВАТ "Металургспец-

комплекс"
206065 51,51625 82,4 документарна

01882060 ПАТ "Хімтепломаш" 42260 8,452 10,6 бездокумен-
тарна

23943632 ЗАТ "РАД" 14389 14,389 71,9 бездокумен-
тарна

7. Розрахунки з учасниками будуть здійснюватись за місцезнаходженням (поштова 
адреса) ліквідаційної комісії за адресою (співпадає з поштовою адресою): 49027, м. Дніпро-
петровськ, вул. Набережна В.І. Леніна, 53, тел. (056) 375-49-71.

8. Заявка учасника на розрахунок цінними паперами за належними йому інвестиційни-
ми сертифікатами є неповоротною. Учасники, які в установлений термін не повідомили 
ліквідаційну комісію про своє бажання отримати розрахунок цінними паперами, зможуть 
отримати розрахунок тільки грошовими коштами.

9. Дата здійснення першої публікації повідомлення про розрахунки з учасниками Фонду – 
30.12.2013 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання 

розміщуваних акцій

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК»

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК» (далі – Банк)  
повідомляє акціонерів – власників простих акцій Банку про право та порядок реалізації пе-
реважного права у процесі приватного розміщення акцій додаткової емісії.

1. Дані про загальну кількість розміщуваних товариством акцій, ціну розміщення.
Позачергові Загальні зборами акціонерів Банку, які відбулися 23 грудня 2013р. прото-

кол № 2, прийняли рішення про приватне розміщення додаткових акцій у кількості 
10 000 000 000 (десять мільярдів ) штук простих іменних акцій, загальна номінальна вар-
тість складає 100 000 000,00 (сто мільйонів) гривень 00 коп.

Акції розміщуються (реалізуються) за ціною 0,01 (нуль гривень 01 копійка) за одну ак-
цію, що дорівнює номінальній вартості акцій.

2. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має пере
важне право. Акціонер, що є власником простих акцій Банку, може реалізувати своє пере-
важне право на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, що пропорційна частці на-
лежних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій за станом на 23.12.2013. 

3. Строк та порядок реалізації переважного права.
3.1. Реалізація акціонерами свого переважного права акціонера на придбання акцій 

здійснюється у строк з 03.02.2014 по 06.03.2014 року включно.
3.2. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає у вищезазначе-

ний строк Банку письмову заяву про придбання акцій та перераховує кошти у сумі, яка до-
рівнює вартості акцій, що ним придбаваються. 

Адреса за якою приймаються заяви: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, 
ПАТ «УКРІНБАНК», кімната 210. 

У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім’я (найменування), місце проживання 
(місцезнаходження), кількість акцій що ним придбаваються.

Оплата за акції здійснюється виключно шляхом грошових внесків. Кошти приймаються 
Банком не пізніше 06.03.2014, що передує дню початку розміщення акцій. Грошові внески 
резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній вільно конвертованій 
валюті або в гривнях. Перерахування сум з іноземної вільно конвертованої валюти, унесе-
них нерезидентами, у національну валюту України здійснюється за офіційним курсом гривні 
до іноземних валют, установленим Національним банком на дату прийняття рішення про 
збільшення статутного капіталу.

Акціонери повинні надати банку документи й відомості, потрібні для з'ясування джерел 
походження коштів, що спрямовуються на формування статутного капіталу банку у відпо-
відності до нормативно-правових актів Національного банку України.

Оплата акцій резидентами України здійснюється в гривнях (980) на рахунок №500400001 
в ПАТ «УКРІНБАНК», МФО 300142, код ЄДРПОУ 05839888; нерезидентами України в гривнях 
або в іноземній вільно конвертованій валюті - на кореспондентський рахунок в доларах США 
(840) №04-093-849 в Deutsche Bank Trust Company Americas, SWIFT-Code – BKTRUS 33 або 
на кореспондентський рахунок в євро (978) - №400-886543801 в Commerzbank AG, SWIFT-
Code – COBADEFF (отримувач – JSC Ukrinbank).

Призначення платежу: Оплата за акції 14 емісії згідно заяви.
3.3. Банк на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та 

коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, видає письмове зобов’язання про про-
даж відповідної кількості акцій.

4. Адреса місця, дати початку та закінчення проведення приватного розміщення акцій.
4.1. Складання Договору купівлі-продажу акцій з акціонером, який реалізував своє пе-

реважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення (надав заяву та спла-
тив повну вартість акцій, що ним придбаваються) проводитиметься за адресою: 04053,  
м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, ПАТ «УКРІНБАНК», кімната 210  з 9.30 до 16.00  
( перерва з 13.00 до 14.00)  у строк що передбачений першим етапом приватного розміщен-
ня акцій, а саме  з 07.03.2014р. по 31.03.2014р.

5. Після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту 
про результати приватного розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію ви-
пуску акцій, акціонер самостійно отримує виписку з рахунку у цінних паперах на сумарну 
номінальну вартість акцій, яка підтверджує його право власності на відповідну кількість 
акцій.

Наглядова рада Банку.

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

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ»
2. Код за ЄДРПОУ: 33870692
3. Місцезнаходження: 08132, м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 496-32-00, (044) 496-32-00
5. Електронна поштова адреса: t.skrypka@fozzy.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.fozzy.ua
7. Вид особливої інформації або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати 

фонду операцій з нерухомістю: Відомості про зміну власників акцій, яким належить  
10 і більше відсотків голосуючих акцій

ІІ. Текст Повідомлення 
Повідомляємо, що згідно даних реєстру власників іменних цінних паперів Емітента, 

станом на облікову дату 27.01.2014 року, який був отриманий 27.01.2014 року, відбулась 

зміна відомостей про власників акцій, яким належить 10 % і більше відсотків голосуючих 
акцій Емітента. 

Згідно даних реєстру власникам іменних цінних паперів, що володіє 10 % і більше го-
лосуючих акцій, є:

- пакет власника акцій - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ФОЗЗІ КАПІТАЛ» (ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «КОРПОРАТИВНІ ІНВЕСТИЦІЇ») ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ: 33883848, реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23200042, місцезнаходження якого: 
01004, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 11, кімната 201, зменшився з 20 000 штук 
(1 %) до 0 штук (0 %) голосуючих акцій Товариства;

- пакет власника акцій - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОЗЗІ ГРУП», 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 33870713, місцезнаходження якого: 08132, Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5 збільшився з  
1 980 000 штук (99 %) до 2 000 000 штук (100 %) голосуючих акцій Товариства.

iii. Підпис 
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Генеральний директор                                              Морозов О.Б. 28.01.2014

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» 
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №20, 30 січня 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ОЛЕКСАНДРІЯВТОРМЕТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента – Публічне акціонерне товариство «Олександріяв-
тормет»

1.2. Організаційно-правова форма емітента – Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 30384897
1.4. Місцезнаходження емітента – 28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, 

вул. Паризької Комуни 17
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента – 0523572845, 0523572845
1.6. Електронна поштова адреса емітента – oleksvt@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації – eurofinance.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
Рішення про зміну складу посадових осіб прийнято на загальних зборах акціонерів 

товариства від 27.01.2014 року (протокол № 1).
Звільнено з посади Голови ліквідаційної комісії Алієва Руслана Якубовича (посадовою 

особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента – 0%. Звільнено з посади за рішенням загальних зборів акціонерів товари-
ства від 27.01.2014 р. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 9 місяців. 

Звільнено з посади Члена ліквідаційної комісії Іванченко Антоніну Петрівну (посадовою 
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента – 0%. Звільнено з посади за рішенням загальних зборів акціонерів товари-
ства від 27.01.2014 р. Строк, протягом якого перебував на посаді, становить 9 місяців. 

Звільнено з посади Члена ліквідаційної комісії Швець Вадима Івановича (посадовою 
особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статутному 
капіталі емітента – 0%. Звільнено з посади за рішенням загальних зборів акціонерів товари-
ства від 27.01.2014 р. Строк, протягом якого перебувала на посаді, становить 9 місяців. 

Призначено на посаду Голови ліквідаційної комісії Іванченко Антоніну Петрівну (по-
садовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у 
статутному капіталі емітента – 0%. Призначено на посаду за рішенням загальних зборів 
акціонерів товариства від 27.01.2014 р. Строк, на який призначено посадову особу – не 
визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: началь-
ник виробництва. 

Призначено на посаду Члена ліквідаційної комісії Кривошею Юлію Володимирівну (по-
садовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у ста-
тутному капіталі емітента – 0%. Призначено на посаду за рішенням загальних зборів акціо-
нерів товариства від 27.01.2014 р. Строк, на який призначено посадову особу – не визначено. 
Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: секретар. 

Призначено на посаду Члена ліквідаційної комісії Чабаненко Олену Юріївну (посадо-
вою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних). Володіє часткою у статут-
ному капіталі емітента – 0%. Призначено на посаду за рішенням загальних зборів акціо-
нерів товариства від 27.01.2014 р. Строк, на який призначено посадову особу – не 
визначено. Інші посади, які обіймала посадова особа протягом своєї діяльності: мене-
джер по збуту. 

Звільнені та призначені посадові особи непогашених судимостей за корисливі та по-
садові злочини не мають.

3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у пові-

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова ліквідаційної комісії                                                Іванченко А.П., 28.01.2014р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО № 15337» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1.Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента - Приватне акціонерне товариство «Гадяцьке авто-
транспортне підприємство № 15337»; 1.2.Організаційно-правова форма емітента - Акціо-
нерне товариство; 1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента – 03118251; 1.4. Місцезна-
ходження емітента -37301, Полтавська обл., м.Гадяч, вул.Кiндратенка, буд.25; 1.5.Міжміський 
код, телефон та факс емітента-(05354) 22652; 1.6.Електронна поштова адреса емітента- 

atp-15337@mail.ua; 1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використову-
ється емітентом для розкриття інформації – http://03118251.smida.gov.ua; 1.8. Вид особли-
вої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу IІІ Положення про розкриття інформації 
емітентами цінних паперів - Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2.Текст повідомлення
ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337» повідомляє, що згідно наказу № 2-К від 29.01.2014р. звіль

нено головного бухгалтера – Макаренко Ніна Василівна, паспорт серії КО № 326582 вид. 
28.12.2001р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області, не володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента, перебувала на посаді головного бухгалтера з 1998р.; призначено 
головним бухгалтером – Михайліченко Ліна Олексіївна, паспорт серії КН № 788190 вид. 
12.11.1998р. Гадяцьким РВ УМВС України в Полтавській області, не володіє часткою в ста-
тутному капіталі емітента, перебувала на посаді бухгалтера ПрАТ «Гадяцьке АТП 15337», 
призначена на невизначений термін. Звільнена та обрана посадові особи непогашеної суди-
мості за корисливі та посадові злочини не мають.

3.Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Директор                                      (підпис)                             Г.І.Куць 29.01.2014 року

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента цінних паперів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ"

код за ЄДРПОУ  02650848,  місцезнаходження  98500, АР Крим, м. Алушта,
вул. Глазкрицького, б. 17, тел. (06560) 25757, факс (06560) 57094, Email: ok

tjabr_30@ukrpost.ua, Адреса сторінки в мережі Інтернет  www.30let.krym.ru
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії: 24.01.2014 р. Текст Повідомлення: Посадова особа Директор
Кублашвiлi Георгiй Михайлович (не надано згоди фiзичної особи про розкриття пас
портних даних) припиняє свої повноваження  24.01.2014 р. за рішенням позачергових
Загальних зборів  акціонерів  ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які відбулися
24.01.2014 р. (протокол за  № Зб1 від 24.01.2014 р.). Причина припинення повнова
жень директора  у зв'язку з порушенням п. 8.13.5 Статуту Товариства та вимог Кон
тракту з директором ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ" від  04.04.2012 р. Акцiями
Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.  Перебував на посадi 1 рік 9 місяців. 

Посадова особа Тимчасово виконуюча обов'язки директора Сіліна Наталя Іванів
на (не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) припиняє свої
повноваження  27.01.2014 р. за рішенням позачергових Загальних зборів  акціонерів
ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які відбулися 24.01.2014 р.  (протокол за  №
Зб1  від 24.01.2014 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко
рисливi та посадовi злочини немає. Причина припинення повноважень Тимчасово ви
конуючої обов'язки директора   обрання директором ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ
ЖОВТНЯ" Давтяна В.Ц. Перебувала на посадi Тимчасово виконуючої обов'язки дирек
тора  2 місяці.

Посадова особа Директор Давтян Володимир Цолакович (не надано згоди фiзич
ної особи про розкриття паспортних даних ) обраний з 28.01.2014 р. по 27.01.2015 р.
строком на 1 (один ) рік з випробувальним терміном 3 (три) місяці за рішенням поза
чергових Загальних зборів  акціонерів  ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які від
булися 24.01.2014 р. (протокол за  № Зб1  від 24.01.2014 р.) у зв'язку з припинен
ням повноважень Директора ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ" Кублашвiлi Г.М.
та  Тимчасово виконуючої обов'язки директора ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ"
Сіліної Н.І. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та по
садовi злочини немає. Займав посаду директора ДП "Санаторій "Ясна Поляна" ЗАТ
"Укрпрофоздоровниця".

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

Директор  Давтян Володимир Цолакович. 24.01.2014 р.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОР
ДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30866547; місцезнаходження  53300  Дніпропет

ровська область, м. Орджонікідзе, вулиця Г. Тикви, 3;  міжміський код, телефон та факс
(05667) 60475, (05667) 42247; електронна поштова адреса  orrz@ukrpost.net; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін
формації orrz.com.ua.

Текст повідомлення. На підставі рішення Наглядової ради від 27.01.2014 р. (протокол №
27/01/14) відбулися зміни складу посадових осіб Товариства, а саме:  Обрано на вакантну
посаду Першого заступника Голови правління Лебідь Олександра Вікторовича. Фізична осо
ба згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обраний на посаду до переобрання. Ак
ціями Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Димерка
2012".

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

Голова правлiння  Дубіна Юрій Іванович

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС
ТВА "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІ

НІЙ І МАШИН"
(місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Іскровс

ька, буд.1) повідомляє про проведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться  12 березня 2014 року о 14.00 за адресою: 51400, м. Павлоград, Дніп
ропетровської обл., вул.Іскровська, буд.1,актова зала ПАТ "Завод Палмаш". Реєстрація
акціонерів та їх  представників здійснюватиметься  за місцем проведення зборів 12 бе
резня  2014 року  з 12.00 до 13.30. Дата надання депозитарієм переліку акціонерів,які
мають право на участь у зборах  06 березня 2014 року. На голосування у річних  за
гальних зборах акціонерів Товариства, виносяться наступні питання (порядок денний):

1. Обрання Головуючого,  секретаря, лічильної комісії  загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду:
 Звіту  Правління за  результатами  фінансовогосподарської діяльності товарис

тва у 2013 році, заходів, які приймає правління по виходу підприємства із збиткового
стану та затвердження основних напрямків діяльності ПАТ на 2014 рік.

 Звіту Наглядової ради товариства про роботу за  2013 рік.
 Затвердження  висновків Ревізійної комісії за  2013 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за  2013 рік.
4. Про виконання фінансового плану товариства за 2013 рік, затвердження та об

ґрунтування фінансового плану підприємства на 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у

2013 році та затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку то
вариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014
році.

6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редак
ції.

7. Внесення змін та доповнень до  внутрішніх положень Товариства шляхом зат
вердження нових редакцій положень.

8. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Наглядової ради товарис
тва.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільнопра
вових та трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з ними. Обрання осо
би, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів.

10. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно

правових та трудових договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених
договорів

Порядок ознайомлення акціонерів(їх)представників з матеріалами та документами
щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Пал
маш": Місце ознайомлення: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Іс
кровська,буд. 1, кімн 1 у робочі дні, робочий час,в день проведення Загальних зборів
 у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з ма
теріалами та документами   Черненко Т.П  корпоративний секретар. Для реєстрації та
участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним законодавством
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів  необхідно мати довіреність,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Телефон для довідок: (05632) 31117; 31023.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)  за 2013 рік.

З повагою, Голова правління ПАТ "зд Палмаш"

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 13779 14416
Основні засоби 5932 6231
Довгострокові  фінансові інвестиції 437 598
Запаси 4844 4667
Сумарна дебіторська заборгованість 2489 2845
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 11
Власний капітал 2421 5360
Статутний капітал 3541 3541
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 11358 9056
Чистий прибуток (збиток) 2939 408
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14165280 14165280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 128 141
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

НКЦПФР: підбито підсумки ІV кварталу в частині 
правозастосування

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку) узагальнила інформацію щодо стану правозастосування 
за четвертий квартал 2013 року. Результати роботи в цьому на-
прямі були представлені Комісії на її плановому засіданні, що від-
булося 28 січня 2014 року.

«У четвертому кварталі уповноваженими особами Комісії було 
розглянуто 2602 справи про правопорушення на ринку цінних па-
перів у відношенні юридичних осіб, накладено 2110 штрафів на 
загальну суму 36, 56 млн грн, з яких сплачено 849 штрафів на 
суму 1,60 млн грн», — зазначила Наталія Герасименко, начальник 
управління правозастосування НКЦПФР.

За її словами, у четвертому кварталі поточного року справ 
щодо правопорушень було розглянуто менше, ніж у третьому 
кварталі, при цьому кількість закритих справ істотно зменшилась 
і становить 3,5 % від загальної кількості розглянутих справ. 

Индексы акций Украины завершили день ростом
Украинский рынок акций завершил торги во вторник ростом 

биржевых индикаторов. Индекс «Украинской биржи» (УБ) про-
должал наметившееся после полудня боковое движение и по 
итогам дня повысился на 0,9% — до 872,31 пункта, тогда  
как индекс ПФТС взлетел под конец сессии на 3,38% — до 
297,3 пункта.

Объем торгов на УБ во вторник составил 28,5 млн грн,  
ПФТС — 591,3 млн грн.

Тройку лидеров роста в «индексной корзине» УБ составили ак-
ции «Донбассэнерго» (+4,31%), Райффайзен Банка Аваль 
(+2,42%) и «Мотор Сичи» (+2,17%).

Наиболее в этот день подешевели бумаги Авдеевского коксо-
химзавода (+2,31%), Укрсоцбанка (-1,31%) и «Азовстали» 
(-0,51%).

В индексе ПФТС в авангарде роста были акции «Укртелекома» 
(+8,37%), Укрсоцбанка (+5,98%) и «Укрнафты» (+5,56%).

Худшими среди индексных акций стали бумаги Северного ГОКа 
(-0,99%), «Центрэнерго» (-0,93%) и концерна «Стирол» (-0,78%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник 
повысился на 1,28% — до 492,34 пункта при объеме торгов 7,2 млн 
злотых (18,7 млн грн).

Наиболее стремительно в «индексной корзине» подорожали акции 
Coal Energy (-12,62%), «Агротона» (+12,39%) и «Весты» (+6,52%).

Подешевели по итогам дня только бумаги «Овостара» (-2,17%) 
и KSG Agro (-2%).

По прогнозу аналитика инвестгруппы «ТАСК» Вячеслава Ивани-
шина, положительная динамика украинских фондовых индексов в 
среду, скорее всего, замедлится. При этом высока вероятность 
фиксации краткосрочной прибыли некоторыми спекулянтами.

Фондовые индексы Украины в среду утром незначи
тельно снижаются в рамках коррекции

Фондовые индексы Украины в среду утром корректируются 
вниз после стремительного роста на предыдущих сессиях, игно-
рируя позитив: индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
"САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ"

код за ЄДРПОУ  02650848,  місцезнаходження  98500, АР Крим, м. Алушта,
вул. Глазкрицького, б. 17, тел. (06560) 25757, факс (06560) 57094, Email: ok

tjabr_30@ukrpost.ua, Адреса сторінки в мережі Інтернет  www.30let.krym.ru
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії: 24.01.2014 р. Текст Повідомлення: Посадова особа Директор
Кублашвiлi Георгiй Михайлович (не надано згоди фiзичної особи про розкриття пас
портних даних) припиняє свої повноваження  24.01.2014 р. за рішенням позачергових
Загальних зборів  акціонерів  ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які відбулися
24.01.2014 р. (протокол за  № Зб1 від 24.01.2014 р.). Причина припинення повнова
жень директора  у зв'язку з порушенням п. 8.13.5 Статуту Товариства та вимог Кон
тракту з директором ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ" від  04.04.2012 р. Акцiями
Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.  Перебував на посадi 1 рік 9 місяців. 

Посадова особа Тимчасово виконуюча обов'язки директора Сіліна Наталя Іванів
на (не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних) припиняє свої
повноваження  27.01.2014 р. за рішенням позачергових Загальних зборів  акціонерів
ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які відбулися 24.01.2014 р.  (протокол за  №
Зб1  від 24.01.2014 р.). Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за ко
рисливi та посадовi злочини немає. Причина припинення повноважень Тимчасово ви
конуючої обов'язки директора   обрання директором ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ
ЖОВТНЯ" Давтяна В.Ц. Перебувала на посадi Тимчасово виконуючої обов'язки дирек
тора  2 місяці.

Посадова особа Директор Давтян Володимир Цолакович (не надано згоди фiзич
ної особи про розкриття паспортних даних ) обраний з 28.01.2014 р. по 27.01.2015 р.
строком на 1 (один ) рік з випробувальним терміном 3 (три) місяці за рішенням поза
чергових Загальних зборів  акціонерів  ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ", які від
булися 24.01.2014 р. (протокол за  № Зб1  від 24.01.2014 р.) у зв'язку з припинен
ням повноважень Директора ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ" Кублашвiлi Г.М.
та  Тимчасово виконуючої обов'язки директора ПрАТ "САНАТОРІЙ "30 РОКІВ ЖОВТНЯ"
Сіліної Н.І. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та по
садовi злочини немає. Займав посаду директора ДП "Санаторій "Ясна Поляна" ЗАТ
"Укрпрофоздоровниця".

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

Директор  Давтян Володимир Цолакович. 24.01.2014 р.

Повідомлення про зміну складу посадових осіб 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОР
ДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РУДОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30866547; місцезнаходження  53300  Дніпропет

ровська область, м. Орджонікідзе, вулиця Г. Тикви, 3;  міжміський код, телефон та факс
(05667) 60475, (05667) 42247; електронна поштова адреса  orrz@ukrpost.net; адреса
сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття ін
формації orrz.com.ua.

Текст повідомлення. На підставі рішення Наглядової ради від 27.01.2014 р. (протокол №
27/01/14) відбулися зміни складу посадових осіб Товариства, а саме:  Обрано на вакантну
посаду Першого заступника Голови правління Лебідь Олександра Вікторовича. Фізична осо
ба згоди на розкриття паспортних даних не надала. Обраний на посаду до переобрання. Ак
ціями Товариства не володіє. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не
має. Посади, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: директор ТОВ "Димерка
2012".

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

Голова правлiння  Дубіна Юрій Іванович

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИС
ТВА "ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИЧНИХ ЛІ

НІЙ І МАШИН"
(місцезнаходження: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Іскровс

ька, буд.1) повідомляє про проведення річних  загальних зборів акціонерів Товариства,
які відбудуться  12 березня 2014 року о 14.00 за адресою: 51400, м. Павлоград, Дніп
ропетровської обл., вул.Іскровська, буд.1,актова зала ПАТ "Завод Палмаш". Реєстрація
акціонерів та їх  представників здійснюватиметься  за місцем проведення зборів 12 бе
резня  2014 року  з 12.00 до 13.30. Дата надання депозитарієм переліку акціонерів,які
мають право на участь у зборах  06 березня 2014 року. На голосування у річних  за
гальних зборах акціонерів Товариства, виносяться наступні питання (порядок денний):

1. Обрання Головуючого,  секретаря, лічильної комісії  загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду:
 Звіту  Правління за  результатами  фінансовогосподарської діяльності товарис

тва у 2013 році, заходів, які приймає правління по виходу підприємства із збиткового
стану та затвердження основних напрямків діяльності ПАТ на 2014 рік.

 Звіту Наглядової ради товариства про роботу за  2013 рік.
 Затвердження  висновків Ревізійної комісії за  2013 рік.
3. Затвердження річного звіту та балансу товариства за  2013 рік.
4. Про виконання фінансового плану товариства за 2013 рік, затвердження та об

ґрунтування фінансового плану підприємства на 2014 рік.
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи у

2013 році та затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку то
вариства до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2014
році.

6. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редак
ції.

7. Внесення змін та доповнень до  внутрішніх положень Товариства шляхом зат
вердження нових редакцій положень.

8. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Наглядової ради товарис
тва.

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільнопра
вових та трудових договорів (контрактів), що будуть укладатись з ними. Обрання осо
би, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених договорів.

10. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії.
11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно

правових та трудових договорів, що будуть укладатись з членами Ревізійної комісії.
Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства зазначених
договорів

Порядок ознайомлення акціонерів(їх)представників з матеріалами та документами
щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Завод "Пал
маш": Місце ознайомлення: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Іс
кровська,буд. 1, кімн 1 у робочі дні, робочий час,в день проведення Загальних зборів
 у місці їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з ма
теріалами та документами   Черненко Т.П  корпоративний секретар. Для реєстрації та
участі у зборах необхідно мати паспорт або інший визначений чинним законодавством
документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів  необхідно мати довіреність,
оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Телефон для довідок: (05632) 31117; 31023.
Основні показники фінансовогосподарської діяльності підприємства 

(тис. грн.)  за 2013 рік.

З повагою, Голова правління ПАТ "зд Палмаш"

Найменування показника
період

звітний попередній
Усього активів 13779 14416
Основні засоби 5932 6231
Довгострокові  фінансові інвестиції 437 598
Запаси 4844 4667
Сумарна дебіторська заборгованість 2489 2845
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 11
Власний капітал 2421 5360
Статутний капітал 3541 3541
Довгострокові зобов’язання  
Поточні зобов’язання 11358 9056
Чистий прибуток (збиток) 2939 408
Середньорічна кількість акцій (шт.) 14165280 14165280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду
(шт.)

0 0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду

0 0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 128 141
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упал на 0,09% — до 871,54 пункта, индекс ПФТС — на 0,05% — 
до 297,15 пункта.

В индексе УБ утром дешевели акции «Мотор Сичи» (-0,56%), 
«Центрэнерго» (-0,34%) и Райффайзен Банка Аваль (-0,09%).

Дорожали только бумаги «Донбассэнерго» (+0,71%).
Среди индексных акций ПФТС с отрицательной динамикой ли-

дировали бумаги Алчевского меткомбината (-0,56%), 
«Центрэнерго» (-0,46%) и Авдеевского коксохимзавода (-0,19%).

С ростом рыночной стоимости торговались только акции 
Райффайзен Банка Аваль (+0,09%).

Среди внешних событий среды, по словам участников рынка, 
главным будет оглашение итогов заседания ФРС США, прежде 
всего, решения относительно программы выкупа активов.

Как полагает руководитель направления по работе с VIP-
клиентами инвесткомпании «Драгон Капитал» Вячеслав Орлюк, 
«существует вероятность того, что слабая в последнее время ста-
тистика США удержит ФРС от еще одного сокращения выкупа 
активов. В таком случае полноценное ралли на фондовых пло-
щадках станет реальностью».

В то же время Э.Найман отмечает, что поскольку сохранения 
программы QE3 в прежних объемах ожидает большинство, реак-
ция рынков может быть традиционной: «покупай на слухах и про-
давай на факте». 

«В целом же сокращение QE3 продолжает играть на укрепле-
ние американского доллара и уменьшение аппетита к риску», — 
полагает эксперт.

Курс доллара к евро растет в среду в преддверии 
решения ФРС, иена дешевеет

Курс доллара США к евро растет в среду в ожидании итогов 
заседания Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает 
агентство Bloomberg.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) проводит 
последнее заседание под руководством нынешнего председателя 
ФРС Бена Бернанке и, как ожидается, примет решение о сокраще-
нии ежемесячных объемов выкупа облигаций еще на $10 млрд 
— до $65 млрд.

По оценкам экспертов, в среду Федрезерв объявит о сокраще-
нии объемов выкупа казначейских облигаций на $5 млрд в месяц 
— до $35 млрд, ипотечных бумаг — также на $5 млрд,  
$30 млрд.

При этом целевой диапазон процентной ставки по федеральным 
кредитным средствам (federal funds rate), как ожидается, будет 
сохранен на прежнем уровне — от нуля до 0,25% годовых.

Решение ФРС по ставке будет обнародовано в 23:00 МСК.
Курс доллара США к евро поднялся в ходе торгов до $1,3653 

по сравнению с $1,3671 на закрытие рынка во вторник.
Стоимость доллара к иене поднялась до 103,25 иены против 

102,94 иены накануне, евро подорожал до 140,96 иены по сравне-
нию со 140,73 иены на закрытие предыдущей сессии.

Иена дешевеет на фоне существенного повышения ставок 
Центробанком Турции с целью остановки падения курса лиры.

Турецкий ЦБ в ходе экстренного заседания в ночь со вторника 
на среду повысил все три основные процентные ставки больше, 
чем предполагал рынок. Ставка по недельным РЕПО увеличена с 
4,5% до 10%, тогда как рынок не ожидал ее изменения. В своем 
заявлении ЦБ призвал инвесторов считать именно эту ставку 
ключевой. Кроме того, Центробанк поднял ставку по кредитам 
overnight с 7,75% до 12% (консенсус-прогноз — 10%), по депози-
там — с 3,5% до 8% (изменений не предполагалось).

Курс лиры продемонстрировал активный рост в паре с долларом 
после обнародования решения в полночь по местному времени (2:00 
МСК), защитные активы, включая иену, перешли к снижению.

«Очень агрессивные действия турецкого ЦБ показали, что банк 
серьезно намерен защищать валюту, — отмечает валютный ана-
литик ANZ Bank New Zealand Ltd. Сэм Так. — Этот шаг способ-
ствовал сокращению премии за стабильность к курсу иены».

Накануне Резервный банк Индии (ЦБ страны) неожиданно 
повысил ключевую процентную ставку, стремясь ослабить темпы 
инфляции. Подъем был уже третьим с сентября 2013 года. Ставка 
прямого РЕПО была поднята с 7,75% до 8%.

Нефть дешевеет в ожидании данных о запасах 
и решения ФРС, Brent торгуется у $106,95 за баррель

Нефть эталонных марок дешевеет на торгах в среду, инвесторы 
ожидают данных Минэнерго США о запасах углеводородов в 
стране и окончания заседания Федеральной резервной системы 
(ФРС), сообщает агентство Bloomberg.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже 
ICE Futures к 14:17 МСК опустились в цене на $0,46 (0,43%) — до 
$106,95 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах 
Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указан-
ному времени на $0,6 (0,62%) — до $96,81 за баррель.

«Участники нефтяного рынка ждут двух главных событий дня 
— отчета Минэнерго и решения Федрезерва, — сказал аналитик 
Global Risk Management Майкл Поульсен. — С учетом холодной 
погоды, логичным прогнозом станет рост запасов бензина и не-
фти и снижения резервов дистиллятов. ФРС едва ли пойдет на 
какие-либо изменения».

По оценкам экспертов, опрошенных Bloomberg, запасы нефти 
в США выросли по итогам недели на 2,25 млн баррелей, бензина 
— на 1,6 млн баррелей, а резервы дистиллятов, включая печное 
топливо, упали на 2,55 млн баррелей.

Министерство энергетики опубликует официальные данные о 
запасах в среду в 19:30 МСК. Согласно данным Американского 
института нефти, обнародованным во вторник, запасы нефти в 
США за прошедшую неделю выросли на 4,75 млн баррелей, дис-
тиллятов — сократились на 1,8 млн баррелей.

По ожиданиям аналитиков, Федеральный комитет по открытым 
рынкам (FOMC) американского ЦБ по итогам заседания 28-29 ян-
варя примет решение о сокращении ежемесячных объемов 
выкупа госактивов еще на $10 млрд — до $65 млрд.

Обама обещает «год действий» в области экономики
Президент США Барак Обама, выступая во вторник в Конгрессе 

с ежегодным посланием, пообещал самостоятельно, без одобре-
ния законодателей предпринять отдельные шаги по повышению 
минимальных зарплат и расширению пенсионного страхования.

В то же время президент призвал Конгресс, где администрация 
не имеет большинства, одобрить ряд инициатив Белого дома, 
направленных на создание рабочих мест, развитие технологий и 
поддержку экономического роста.

По словам президента, 2014 год может стать прорывным го-
дом, если правительство поддержит экономику США, а не будет 
мешать ее росту.

«Там, где я могу предпринять шаги без поддержки законодате-
лей, чтобы расширить возможности для американских семей, я 
буду это делать», — пообещал он, отметив, что 2014 год должен 
стать «годом действий».

НОВИНИ
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУНОВИНИ

Одной из важнейших задач Б.Обама считает сокращение 
разрыва между богатыми и бедными, который вырос в последние 
годы, борьбу с безработицей.

Объявленное Б.Обамой повышение минимальной зарплаты с 
$7,25 до $10,1 в час коснется сотрудников, работающих по гос-
контрактам. Будет создан дополнительный механизм для пенси-
онного страхования, а также запущены новые программы перео-
бучения.

Говоря о внешней политике, президент сказал, что дипломати-
ческие усилия и угроза применения силы вынудили сирийское 
руководство пойти на уничтожение химического оружия.

«Американская дипломатия, поддержанная угрозой примене-
ния силы, — вот, что привело к тому, что сирийское химическое 
оружие уничтожается», — заявил президент.

«Мы продолжим усилия по обеспечению будущего сирийского 
народа, будущего без диктатуры, террора и страха», — подчер-
кнул Б.Обама.

США не снимают с повестки дня любые меры, которые не по-
зволят Ирану создать ядерное оружие, заявил президент. Вместе 
с тем Б.Обама отметил, что надо «дать шанс дипломатии добить-
ся успеха». Исходя из этого, по словам президента, США пошли 
на смягчение санкций против Ирана. 

«Если Конгресс обратится ко мне с предложением об ужесто-
чении санкций против Ирана, я наложу на них вето», — добавил 
президент США.

Индекс потребительского доверия в США в январе 
неожиданно вырос до максимума с августа

Индекс потребительского доверия в США вырос в январе 2014 
года до 80,7 пункта, что стало максимальным показателем с ав-
густа прошлого года, сообщила исследовательская организация 
Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Значение показателя за предыдущий месяц было пересмотре-
но с 78,1 пункта на 77,5 пункта.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозирова-
ли снижение показателя до 78 пунктов с ранее объявленного 
уровня.

«Мнение потребителей о текущей экономической ситуации 
продолжает улучшаться, при этом более высокую оценку полу-
чили как конъюнктура рынка в целом, так и состояние рынка тру-
да, — отметила аналитик Conference Board Линн Франко. — 
Данные сигнализируют, что экономика может набрать обороты в 
ближайшие несколько месяцев».

Индикатор отношения американских потребителей к текущей 
финансовой ситуации в январе вырос до 79,1 пункта по сравне-
нию с 75,3 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожи-
даний на ближайшие полгода увеличился до 81,8 пункта против 
79 пунктов в декабре.

Доля американцев, ожидающих повышения заработной платы 
в следующие шесть месяцев, повысилась до 15,8% с 13,9%.

Процент американцев, считающих, что конъюнктура рынка в 
ближайшие полгода улучшится, не изменился с прошлого месяца 
и остался на уровне 17,4%.

Доля граждан США, полагающих, что число рабочих мест уве-
личится в ближайшие шесть месяцев, снизилась в январе до 
15,4% с 17,1% в декабре.

Между тем, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах 
США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller и обнародованный также 
во вторник, в ноябре увеличился на 13,7% относительно того же 
месяца прошлого года, когда повышение составило 13,6%. 
Эксперты ожидали подъема индикатора на 13,8%. Темпы роста 
показателя стали максимальными с февраля 2006 года.

При подготовке раздела «Новости» использованы материалы 
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