
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Рішення Комісії № 1245 від 23.09.2014 р. 
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ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ  
ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

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

НОВИНИ
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

23.09.2014  м. Київ  №1245

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
13.10.2014 за №1232/26009

 
Про внесення змін до Поло-
ження про порядок складан-
ня адміністративних даних 
щодо здійснення діяльності 
організаторами торгівлі, 
оприлюднення інформації 
та подання відповідних до-
кументів до Національної 
комісії з цінних паперів та 
фондового ринку

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7 та 
пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регу-
лювання ринку цінних паперів в Україні» Національна 
комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Унести до Положення про порядок складання адмі-

ністративних даних щодо здійснення діяльності організа-
торами торгівлі, оприлюднення інформації та подання 
відповідних документів до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого  
в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за  
№ 1738/22050 (далі - Положення), такі зміни:

1) абзац другий пункту 10 розділу І Положення виклас-
ти в такій редакції:

«У разі якщо паперова форма Даних має більше одно-
го аркуша, такі Дані мають бути прошнуровані, аркуші 
пронумеровані та скріплені відбитком печатки (у разі на-
явності) й підписом керівника організатора торгівлі. На 
зворотному боці останнього аркуша робиться напис: 
«Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком 
печатки (у разі наявності) організатора торгівлі і підписом 
керівника організатора торгівлі (кількість) аркушів».»;

2) у пункті 5 глави 2 розділу ІІІ Положення слово «пе-
чаткою» замінити словами «відбитком печатки (у разі на-
явності)».

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінни-
ми паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №211, 5 листопада 2014 р. 

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комуні- 
кацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування 
цього рішення в офіційному друкованому виданні  
Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії              Д. Тевелєв

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

30.09.2014 м. Київ  №1286

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
20.10.2014 за №1298/26075

Про внесення змін до Поло-
ження про порядок складан-
ня та подання інформації 
щодо діяльності саморегу-
лівних організацій та об’єд-
нань професійних учасників 
фондового ринку до Націо-
нальної комісії з цінних па-
перів та фондового ринку

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» 
та пункту 2 глави 1 розділу IV Положення про об’єднання 
професійних учасників фондового ринку, затвердженого 
рішенням Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року 
за № 182/22714, Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:
1. Абзац другий пункту 7 розділу І Положення про по-

рядок складання та подання інформації щодо діяльності 
саморегулівних організацій та об'єднань професійних 
учасників фондового ринку до Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 06 серпня 2013 року № 1407, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 року за  
№ 1481/24013, викласти в такій редакції:

«У разі якщо паперова форма інформації нараховує 
більше одного аркуша, така інформація має бути про-
шнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком 
печатки (у разі наявності) СРО/ОПУ та підписом керівни-
ка СРО/ОПУ. На зворотному боці останнього аркуша ро-
биться такий напис: «Прошнуровано, пронумеровано та 
скріплено відбитком печатки (у разі наявності) СРО/ОПУ 
та підписом керівника СРО/ОПУ (кількість) аркушів».».

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінни-
ми паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на 
відповідність Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод до Секретаріату Урядового уповно-
важеного у справах Європейського суду з прав людини 
Міністерства юстиції України; 

подання цього рішення на державну реєстрацію до Мі-
ністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловод-
ства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішен-
ня на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій  
(О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішен-
ня в офіційному друкованому виданні Національної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного 
опублікування.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
члена Комісії М. Назарчука.

Голова Комісії              Д. Тевелєв

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 Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  ди-
ректора департаменту спільного інвестування та регу-
лювання діяльності інституційних інвесторів, відповідно 
до пункту 3 розділу V Положення про порядок припинен-
ня пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку від 19 листопада 2013 року № 2605, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2013 року 
за №2128/24660, та відповідно до наданих документів  
ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УПІ КАПІТАЛ» 

для  виключення відомостей про Пайовий недиверсифі-
кований венчурний інвестиційний фонд закритого типу 
«Фінансовий розвиток» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 
23300038) з Єдиного державного реєстру інститутів 
спільного інвестування у зв’язку з ліквідацією скасовано 
реєстрацію регламенту Пайового недиверсифіковано-
го венчурного інвестиційного фонду закритого типу 
«фінансовий розвиток» ТоВАРИСТВА З оБмЕЖЕ-
НоЮ ВІДПоВІДАЛЬНІСТЮ «КомПАНІЯ З УПРАВЛІН-
НЯ АКТИВАмИ «УПІ КАПІТАЛ», зареєстрованого 
28.04.2012 року. Анульовано свідоцтво про включення 
відомостей про Пайовий недиверсифікований венчурний 
інвестиційний фонд закритого типу «Фінансовий розви-
ток» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300038) ТОВАРИ-
СТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПА-
НІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «УПІ КАПІТАЛ» до 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвес-
тування від 28.04.2012 року № 00038, видане Національ-
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№211, 5 листопада 2014 р. Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ною комісією з цінних паперів та фондового ринку – роз-
порядження №  0164–ІС від 3 листопада 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі пункту 2 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, та відповід-
но до документів, наданих ПАТ «Автотранспортне під-
приємство 11845», 11601, Житомирська обл., м. Малин, 
вул. Кримського, 118, код за ЄДРПОУ: 03116677, на ска-
сування реєстрації випуску акцій у зв’язку з ліквідацією 
акціонерного товариства, скасовано реєстрацію випуску 
акцій ПАТ «Автотранспортне підприємство 11845». 
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Автотран-
спортне підприємство 11845» від 11 травня 1999 року, 
№27/06/1/99, дата видачі: 30 травня 2012 року, видане 
Центральним територіальним департаментом Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ану-
льовано – розпорядження №85-цД-С-А від 30 жовтня 
2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
- Жупаненка Віктора Миколайовича, на підставі Наказу 
від 24.10.13 №2484,  на підставі пункту 11 Розділу I По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердже-
ного рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 23 квітня 2013 року №737, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 28 травня  
2013 року за №822/23354 (із змінами та доповненнями, 
внесеними рішенням Національної комісії з цінних папе-
рів та фондового ринку від 4 березня 2014 року №276), 
та відповідно до Постанови Господарського суду міста 
Києва від 11.09.2013 року по справі №50/311-б, що отри-
мана від Арбітражного керуючого, ліквідатора ПАТ «Київ-
ський завод гумових та латексних виробів», зупинено 
обіг акцій ПАТ «Київський завод гумових та латексних 
виробів» код за ЄДРПОУ: 00149593 – розпорядження  
№ 76-цД-З від 27 жовтня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, ди-
ректора Центрального територіального департаменту, 
на підставі рішення Комісії від 24.10.13 №2484, на під-
ставі пункту 2 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 (із змінами 
та доповненнями, внесеними рішенням Національної ко-
місії з цінних паперів та фондового ринку від 4 березня 
2014 року №276), та відповідно до документів, наданих 
ПрАТ «Вінницький деревообробний завод», 21011, Він-
ницька обл., м. Вінниця, вул. Карла Маркса, 21, код за 

ЄДРПОУ: 01350067, на скасування реєстрації випуску 
акцій у зв’язку з перетворенням акціонерного товари-
ства, скасовано реєстрацію випуску акцій ПрАТ «Він-
ницький деревообробний завод». Свідоцтво про реє-
страцію випуску акцій ПрАТ «Вінницький деревообробний 
завод» від 07 лютого 2011 року №185/02/1/11, дата ви-
дачі: 11 липня 2011 року, видане Вінницьким територі-
альним управлінням Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку, анульовано – розпорядження 
№84-цД-С-А від 27 жовтня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, на під-
ставі підпункту 3 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 року за № 1390/23922, пункту 5 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 24.10.2013р. №2484 «Про надання повно-
важень уповноваженої особи Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» та пункту 3 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій ЗАТ «Радехівцукор» (79013, м. Львів, вул. Ака-
деміка Єфремова, буд. 32 а, код ЄДРПОУ: 30582338),  у 
зв’язку з реорганізацією акціонерного товариства на під-
ставі рішення загальних зборів акціонерів. Cвідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій Закритого акціонерного това-
риства «Радехівцукор» №14/13/1/2000 від 18 січня  
2000 року, видане Львівським територіальним управлін-
ням  Державної  комісії  з  цінних  паперів  та  фондового  
ринку,  анульовано – розпорядження № 46 -ЗХ-1-С-А  
від 31 жовтня 2014 року.

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, на під-
ставі підпункту 3 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 року за № 1390/23922, пункту 5 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 24.10.2013р. №2484 «Про надання повно-
важень уповноваженої особи Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» та пункту 3 розділу І 
Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій ЗАТ «Техноцентр» (80250, Львівська область, 
Радехівський район, с. Павлів, проспект Юності, буд. 39, 
код ЄДРПОУ: 32503085), у зв’язку з реорганізацією акці-
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онерного товариства на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів. Cвідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
Закритого акціонерного товариства «Техноцентр» 
№24/13/1/05 від 29 липня 2005 року, видане Львівським 
територіальним управлінням  Державної  комісії  з  цін-
них  паперів  та  фондового  ринку,  анульовано – розпо-
рядження № 48-ЗХ-1-С-А  від 31 жовтня 2014 року

*     *     *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на-
чальника Західного територіального управління, на під-
ставі підпункту 3 пункту 1 рішення Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку від 23.07.2013р. 
№1283 «Про делегування повноважень територіальним 
органам Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 13 серпня 2013 року за № 1390/23922, пункту 5 
рішення Національної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 24.10.2013р. №2484 «Про надання повно-
важень уповноваженої особи Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку» та пункту 3 розділу І 

Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 737, за-
реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 травня 
2013 року за № 822/23354, скасовано реєстрацію випус-
ку акцій ЗАТ «Львівське фондове Агентство» (79000, 
Львівська область, м. Львів, площа Міцкевича, буд. 8, 
код ЄДРПОУ: 22338923), у зв’язку з реорганізацією акці-
онерного товариства на підставі рішення загальних збо-
рів акціонерів. Cвідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
Закритого акціонерного товариства «Львівське Фондове 
Агентство» № 55/1/2000 від 09 лютого 2000 року, видане  
Державною  комісією  з  цінних  паперів  та  фондового  
ринку,  анульовано – розпорядження № 47-ЗХ-1-С-А  
від 31 жовтня 2014 року.

04.11.2014 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, тел./факс: 

(044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу НКцПфР обов’язкове.

*     *     *
фін реєстр

№ 
свідо-
цтва

дата 
включення

сим-
вол

найменування фінан-
сової установи

Код 
ЄДРПоУ місцезнаходження № ліцензії

№ 
свідо-

цтва КІф

строк діі 
ліцензії

574 19.05.2005 Т ТОВ "Фондова Компанія 
"ЕСКОРТ-КАПІТАЛ" 

(АНУЛЬОВАНО)

24984353 49044, м. Дніпропе-
тровськ, вул Якова 

Самарського, 12А, к. 320

АВ 493326 
АВ 493327

22.10.09-
22.10.14

*     *     *
фін реєстр

№ 
свідо-
цтва

дата 
включен-

ня

сим-
вол

найменування 
фінансової 
установи

Код 
ЄДРПоУ місцезнаходження № 

ліцензії

№ 
свідо-

цтва КІф

строк діі 
ліцензії

2226 27.10.2014 ТОВ ТОВ "Фондова 
Компанія 
"Олімп"

39329719 01032, м. Київ, 
вул. Жилянська, буд.118, 

секція 2, поверх 9, офіс 409/11

АЕ 294525 
АЕ 294526

21.10.2014 - 
необмежений

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про зміну складу посадових осіб емітента 

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«АГРофiРмА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХофАБРИКА»

(код за ЄДРПОУ: 30698067 Місцезнаходження: 07534 Україна Київська 
Баришiвський село Садове Комсомольська, 15, тел./факс(04576) 2-03-90, 
(04576) 2-03-90 e-mail: mail@nr-avers.com.ua, власна web-сторінка:  
http://bereza.nr-avers.com.ua) 

Посадова особа Директор виконавчий Бежинець Василь Михайло-
вич (паспорт: серiя СН номер 454823 виданий Московським РУ ГУ МВС 
України в м. Києвi 10.04.1997 р.) припиненi повноваження 02.08.2013 р. 
згiдно Рiшення акцiонера №3 вiд 02.08.2013 р, у зв'язку зi звiльненням 
за власним бажанням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Перебував на посадi 
3 мiсяцi. 

 Посадова особа Директор виконавчий Слободянюк Сергiй Миколайо-
вич (паспорт: серiя КИ номер 02778/1131 виданий УГIРФО ГУ МВС України 
в м.Києвi 10.11.2010 р.) обрана на посаду 02.08.2013 р. згiдно рiшення 
акцiонера №3 вiд 02.08.2013 р. на безстроковий термiн. Акцiями Товари-
ства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Посадова особа не дала згоди на розкриття iнформацiї про 
попереднi мiсця роботи за останнi 5 рокiв.

 Посадова особа Президент Захарчук Валентин Iванович (паспорт: 
серiя МО номер 0618881 виданий Горностаївським РУ ГУ МВС в Херсонськiй 
областi 10.04.1996 р.) припиненi повноваження 02.08.2013 р. згiдно рiшення 

акцiонера №3 вiд 02.08.2013 р, у зв'язку зi звiльненням за власним бажан-
ням. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 
05.05.2011 р. по 02.08.2013 р.

Посадова особа Президент Головань Олександр Iллiч (паспорт: серiя 
АР номер 404620 виданий Гагарiнським РВУМВС України в м. Севастополi 
05.12.2006) обрана на посаду 02.08.2013 р. згiдно рiшенням акцiонера №3 
вiд 02.08.2013 р. на безстроковий термiн. Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа за останнi 5 рокiв обiймала такi посади: ТОВ «ДРАГОН 
IНВЕСТМЕНТС», директор. 

Посадова особа Головний бухгалтер Парчинський Iгор Володимирович 
(паспорт: серiя СН номер 416225 виданий Радянський РУГУ МВС В  
М.Києвi 21.03.1997 р.) звiльнена 02.08.2013 р. згiдно рiшенням акцiонера 
№3 вiд 02.08.2013 р, у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням. Акцiями 
Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Посадова особа перебувала на посадi з 02.11.2009 по 
02.08.2013 р. 

Посадова особа Головний бухгалтер Безик Альона Миколаївна (пас-
порт: серiя СМ номер 270828 виданий Баришiвським РВ ГУ МВС України в 
Київськiй областi 07.12.2000 р.) призначена 02.08.2013 р. згiдно рiшення 
акцiонера №3 на безстроковий термiн. Акцiями Товариства не володiє. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова 
особа за останнi 5 рокiв обiймала такi посади: Березанський комбiкормовий 
завод; посада - бухгалтер.

Директор виконавчий ________ Слободянюк Сергiй миколайович
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ВiДКРИТЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо
По ГАЗоПоСТАчАННЮ ТА ГАЗИфiКАцiї 

“КiРоВоГРАДГАЗ” 
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 Вiдкрите акцiонерне товариство 
по газопостачанню та газифiкацiї 
"Кiровоградгаз" 

2. Код за ЄДРПОУ 03365222
3. Місцезнаходження 25006, м.Кiровоград, 

вул.Володарського, буд.67
4. Міжміський код, телефон 
та факс

0522 24-48-60 0522 22-95-13

5. Електронна поштова адреса getman@kirgas.com
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.kirgas.com

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

ii. Текст повідомлення
Повiдомляємо, що 03.11.2014 року вiд депозитарiю Публiчне акцiонерне 

товариство «Нацiональний депозитарiй України» була отримана 
Iнформацiйна довiдка щодо iнформацiї про акцiонерiв-юридичних осiб i 
спiльної кiлькостi фiзичних осiб станом на 12.10.2014 року, згiдно якої 
вiдбулися зміни у власника акцiй, якому належить 10 i бiльше вiдсоткiв 
голосуючих акцiй Товариства, у зв'язку з чим пакет власника акцiй 
збiльшився:

юридична особа-Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ «ФIНЛЕКС-IНВЕСТ», код ЄДРПОУ 
20036655, мiсцезнаходження: вул.Московська, буд.46/2, оф.9, м.Київ, 
01015.

розмiр частки акцiонера до змiни пакета акцiй - 32,8216%  
(34528303 шт.) 

розмір збільшення пакета акцій акціонера-0,0679% (71486 шт.)
розмiр частки акцiонера пiсля змiни пакета акцiй - 32,8895% 

(34599789 шт.).
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 _____ Шарандак Руслан Валентинович
В.о.Голови правлiння 
ВАТ "Кiровоградгаз"

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.10.2014
(дата)

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації 

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

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

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ 
ТоВАРИСТВо «КоНоТоПСЬКИй РЕмоНТНо- 
мЕХАНiчНИй ЗАВоД»

2. Код за ЄДРПОУ 30640200
3. Місцезнаходження 41600, Конотоп, Паркiвська, 18
4. Міжміський код, телефон та факс /05447/93444 /05447/66175
5. Електронна поштова адреса wat.krmz@gmail.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації http://krmz.in.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

ii. Текст повідомлення
Протоколом № 10 від 31.10.2014 р. засідання Наглядової ради Товари-

ства прийнято рішення про припинення повноважень головного бухгалте-
ра Марченко Алли Миколаївни 31.10.2014 р. згідно поданої нею заяви в 
зв’язку з переведенням на іншу посаду. Непогашеної судимості за корис-
ливі та посадові злочини не має. Паспорт МА 950012 виданий Конотоп-
ським МРВ УМВС України в Сумській області 01.11.2001 р. Розмір частки 
в статутному капіталі емітента (у відсотках) – 0. На посаді перебувала  
2 роки. 

Протоколом № 10 від 31.10.2014 р. засідання Наглядової ради Товари-
ства прийнято рішення про призначення з 03.11.2014 р. головним бухгал-
тером Товариства Дерюженко Тетяну Миколаївну на невизначений  
термін. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Паспорт МВ 433070 виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській 
області 22.12.2009 р. Розмір частки в статутному капіталі емітента (у  
відсотках) – 0. Протягом останніх 5 років обіймала посади: головний бух-
галтер КП ВУВКГ; економіст, заступник головного бухгалтера, головний 
бухгалтер ВАТ «Охтирський пивоварний завод». 

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

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

2. Голова Правлiння _______________ Бойко Євгенiй iванович
                                                 (підпис)  (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 03.11.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ».

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 34240804
3. Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, буд. 105
4. Міжміський код, телефон та факс: +380443530992
5. Електронна поштова адреса: ibaluev@rsinsurance.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: www.digins.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ii. Текст повідомлення

Генеральний директор ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА 
ГАРАНТІЯ» своїм рішенням (наказ №03112014/2-К від 03 листопада 
2014 року) перевів з 03 листопада 2014 року на посаду Головного бух-
галтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» Заступ-
ника головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА 
ГАРАНТІЯ» Козоріз Валентину Василівну на період відпустки для до-
гляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Пегасіної Ірини 
Олександрівни, Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ», до дня фактичного виходу Пегасіної Ірини 
Олександрівни з відпустки для догляду за дитиною. 

Козоріз Валентина Василівна (згоди на надання паспортних даних не 
надано) переводиться на посаду на строк до дня фактичного виходу 
Пегасіної Ірини Олександрівни з відпустки для догляду за дитиною, ак-
ціями ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» не воло-
діє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, до 
переведення на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМ-
ПАНІЯ «ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» обіймала наступні посади:

1) Заступник головного бухгалтера ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ» - 26.05.2014 р. - 03.11.2014 р.

2) Головний бухгалтер ТзДВ «Страхова компанія «НАСТА» - 
09.10.2012 р. - 06.12.2013 р.

3) Головний бухгалтер ТОВ «Аррікано Ріел Естейт» - 02.11.2011 р. - 
27.06.2012 р.

4) Головний бухгалтер  ПАТ «Страхова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА» - 
01.02.2010 р. - 12.12.2011 р.

5) Головний бухгалтер  ВАТ «СК «ЮНІВЕС» - 24.07.2009 р. - 
30.11.2009 р.

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                     Супрун Євген Валерійович
03.11.2014 року

ПРИВАТНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «СТРАХоВА КомПАНІЯ «ДоВІРА ТА ГАРАНТІЯ»

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення
про виникнення особливої інформації

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

(для опублікування в офіційному друкованому виданні) 
Повне найменування емітента: ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ 

ТоВАРИСТВо «ПЛАТИНУм БАНК» 
Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33308489
Місцезнаходження емітента: 03680, м. Київ, Амосова, 12
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 492 90 92 
Електронна поштова адреса емітента: apulin@platinumbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: www.platinumbank.com.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента
На підставі Протоколу №27 Спостережної Ради Публічного акціонер-

ного товариства «Платинум Банк» від 31.10.2014 року прийнято рішення 
про наступне:

-  у зв’язку із поданою заявою про звільнення, звільнено за власним 
бажанням Заступника Голови Правління, Члена Правління Банку Олейни-
ка Анджея Яцека  03.11.2014р. (останній робочий день), паспорт ЕВ 
9063191 виданий Консульством Польщі в місті Києві. Перебував на посаді 
з 01.12.2013р. Володіє часткою в статутному капіталі Банку – 0,000%. По-
садова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не 
має; 

- розширено склад Правління Банку та призначено Ладиженську Кате-
рину Юріївну на посаду Директора департаменту продажів і маркетингу, 
Члена Правління Банку з 01.11.2014р., паспорт ВА 553997, виданий Про-
летарським РВ УМВС України в Донецькій області. Термін призначення 
необмежено. Попередні посади: Заступник директора департаменту про-
дажів і маркетингу в ПАТ «ПтБ», Начальник управління бранч-продажів 
Департаменту продажів в ПАТ «ПтБ», Начальник відділу управління роз-
дрібними продажами управління роздрібного бізнесу в ПАТ «ОТП Банк». 
Володіє часткою в статутному капіталі товариства – 0,000%. Посадова 
особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 
міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
з законодавством. 
Т.в.о. Голови Правління ________ Рожкова К.В.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. ____________
(03.11.2014 р.) 

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

i. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента - ДЕРЖАВНЕ 

ТЕРИТоРІАЛЬНо-ГАЛУЗЕВЕ оБ’ЄДНАННЯ «ЛЬВІВ-
СЬКА ЗАЛІЗНИцЯ»

2. Код за ЄДРПОУ - 01059900
3. Місцезнаходження - 79007, м. Львів, вул. Гоголя, 1
4. Міжміський код, телефон та факс - (032) 226-44-11, факс (032) 297-10-12
5. Електронна поштова адреса - fin.credit@railway.lviv.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.railway.lviv.ua
7. Вид особливої інформації - відомості про факти лістингу/делістингу 

цінних паперів на фондовій біржі 
ii. Текст повідомлення

03 листопада 2014 року ДТГО «Львівська залізниця» отримано лист 
ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 03.11.2014 №0796-3 з інформацією щодо 
прийняття біржею 27.10.2014 рішення про делістинг цінних паперів заліз-
ниці, а саме: облігацій ДТГО «Львівська залізниця» серії В.

Номінальна вартість облігацій - 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість – 
200 000 (двісті тисяч) штук. 

Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія делістингу, до 
загального розміру випуску облігацій серії В складає 100%.

Випуск облігацій ДТГО «Львівська залізниця» серії В зареєстровано 
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20 жовтня  
2011 року за № 159/2/11, дата видачі свідоцтва - 27 січня 2012 року.

Тип цінних паперів, щодо яких вчинена дія - відсоткові іменні забезпе-
чені облігації у бездокументарній формі.

ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 27 жовтня 2014 року прийнято рішення 
№141027/00003 про делістинг та припинення торгівлі відсоткових іменних 
забезпечених облігацій ДТГО «Львівська залізниця» серії В (ISIN 
UA4000130272). Підставою є закінчення строку обігу цінних паперів у від-
повідності з пунктами 5.22.9, 5.21.8 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». 
Рішення набуває чинності з 28.10.2014р.

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

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.
2.  Начальник фінансово-
економічної служби 
ДТГо «Львівська залізниця»

_____ 
(підпис)

Л.В.Карпенко 
(ініціали та прізвище керівника)

 М. П. 03.11.2014 
(дата)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄмСТВо 
«ДоНЕцЬКА ЗАЛІЗНИцЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Державне підприємство «Доне-

цька залізниця».
1.2. Організаційно-правова форма: Державне підприємство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01074957.
1.4. Місцезнаходження емітента: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 

буд. 68.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 319-70-70, 

319-59-03.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bankobs2@railway.dn.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додаткова використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: немає.
1.8. Вид особливої інформації: факт делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі.
2. Текст повідомлення

Листом №0796-1 від 03.11.2014 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» пові-
домила Державне підприємство «Донецька залізниця» про прийняття рі-
шення про делістинг з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу та 
припинення торгівлі цінних паперів серії В. Підставою є закінчення строку 
обігу цінних паперів (пп.5.22.9 5.21.8 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. В. о. начальника залізниці _______ І.І. Романенко м. П. 03.11.2014

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄмСТВо 
«ДоНЕцЬКА ЗАЛІЗНИцЯ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Державне підприємство «Доне-

цька залізниця».
1.2. Організаційно-правова форма: Державне підприємство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01074957.
1.4. Місцезнаходження емітента: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 

буд. 68.
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (062) 319-70-70, 

319-59-03.
1.6. Електронна поштова адреса емітента: bankobs2@railway.dn.ua.
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додаткова використовуєть-

ся емітентом для розкриття інформації: немає.
1.8. Вид особливої інформації: факт делістингу цінних паперів на 

фондовій біржі.
2. Текст повідомлення

Листом №0796-2 від 03.11.2014 року ПАТ «Фондова біржа ПФТС» пові-
домила Державне підприємство «Донецька залізниця» про прийняття рі-
шення про делістинг з Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу та 
припинення торгівлі цінних паперів серії С. Підставою є закінчення строку 
обігу цінних паперів (пп.5.22.9 5.21.8 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»).

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 

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

3.2. В. о. начальника залізниці _______ І.І. Романенко М. П. 03.11.2014

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ЗЛАТо-
БАНК», надалі – Банк, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницько-
го, 17/52,  повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів,  
які відбудуться 09 грудня 2014 року о 13-00 год. за адресою: м. Київ, 
вул. Б. Хмельницького, 17/52, 5-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація учасників Загальних зборів акціонерів Банку буде здійсню-
ватися 09 грудня 2014 року з 12:00 до 12:30 за місцем проведення Загаль-
них зборів акціонерів за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 
5-й поверх, конференц-зал, в приміщенні АТ «ЗЛАТОБАНК».

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у За-
гальних зборах – на 24 годину  03 грудня 2014 року (за три робочих дні до 
дня проведення зборів).

Для реєстрації акціонерам (представникам) необхідно пред’явити пас-
порт. Представникам акціонерів додатково потрібно надати довіреність, 
оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України, що підтвер-
джує повноваження представників акціонерів на участь у Загальних збо-
рах акціонерів Банку.

ПоРЯДоК ДЕННИй:
Визначення порядку голосування, обрання голови та секретаря збо-1. 

рів, обрання голови та секретаря лічильної комісії, визначення регламен-
ту зборів.

Про схвалення укладеного між АТ «Ощадбанк» та АТ «ЗЛАТОБАНК» 2. 
кредитного договору №2170 від 15.10.2014 року та дій Голови Правління 
Штелика В.М. щодо його укладення. 

До дати проведення Загальних зборів акціонерів  акціонери Банку (або 
їх представники) можуть ознайомитися з проектами документів та матері-
алами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 
місцезнаходженням Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Б. Хмель-
ницького, 17/52, 5-й поверх, кім. 535, у робочі дні (понеділок – п’ятниця), у 
робочий час (з 9-00 до 18-00), а в день проведення Загальних зборів акці-
онерів – у місці їх проведення.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів подаються в пись-
мові формі відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту 
АТ «ЗЛАТОБАНК» на адресу: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 
АТ «ЗЛАТОБАНК»,

Довідки за телефоном: (044) 495-81-66, посадова особа, відповідаль-
на за порядок ознайомлення акціонерів з документами  – начальник Юри-
дичного департаменту, член Правління Боровська Н.В.

Спостережна рада АТ «ЗЛАТоБАНК»

ПРИВАТНЕ АКцiоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
“АГРофiРмА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХофАБРИКА”

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство 
"Агрофiрма Березанська 
птахофабрика"

2. Ідентифікаційний код за 
ЄДРПОУ емітента 

30698067

3. Місцезнаходження емітента 07534  Київська область, 
Баришiвський район, село 
Садове вулиця Комсомольська, 
15

4. Міжміський код, телефон та 
факс емітента 

(04576) 2-03-90 (04576) 2-03-90

5. Електронна поштова адреса 
емітента 

pf-berezan@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації 

www.bereza.nr-avers.com.ua

7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну власникiв 
акцiй, яким належить 10 i бiльше 
вiдсоткiв голосуючих акцiй

2. Текст повідомлення
Дата зміни 04.11.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що 

здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або 
акціонером 04.11.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера То-
вариство з обмеженою відповідальністю «Мєркаба», місцезнахо-
дження 08800, Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка, 
вул.. Елеваторна, 1, код за ЕДРПОУ 32547075, змінилася з 100.000% 
до 0.000%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 100 000 шт. Роз-
мір пакета акцій акціонера після змін 0 шт. Дата зміни 04.11.2014 р. 
Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права влас-
ності на акції в депозитарній системі або акціонером 04.11.2014 р. 
Частка в статутному капіталі акціонера PROSCAR TRADING 
LIMITED  (ПРОСКАР ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД) (КІПР), індентифікаційний 
код з торгівельного, судового або банківського реєстру країни 
HE213931, місцезнаходження Костакі Пантеліді, буд. 1, офіс 3, Ніко-
сія змінилася з 0.000% до 20.000%. Розмір пакета акцій акціонера 
до зміни 0 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 20 000 шт. 
Дата зміни 04.11.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що 
здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або 
акціонером 04.11.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера 
DIGOMAX LIMITED (ДІГОМАКС ЛІМІТЕД) (КІПР), індентифікаційний 
код з торгівельного, судового або банківського реєстру країни 
HE221220, місцезнаходження Костакі Пантеліді, 1, Споруда Коло-
косидес, 3 поверх, Нікосія (1010) змінилася з 0.000% до 20.000%. 
Розмір пакета акцій акціонера до зміни 0 шт. Розмір пакета акцій 
акціонера після змін 20 000 шт. Дата зміни 04.11.2014 р. Дата пові-
домлення емітента особою, що здійснює облік права власності на 
акції в депозитарній системі або акціонером 04.11.2014 р. Частка в 
статутному капіталі акціонера SITATE LIMITED (СІТАТЕ ЛІМІТЕД) 
(КІПР), індентифікаційний код з торгівельного, судового або банків-
ського реєстру країни HE272656, місцезнаходження Арч. Макаріоу & 
Карпепісіо, буд. Споруда Ксеніос, оф. 003, Нікосія (1427) змінилася 
з 0.000% до 20.000%. Розмір пакета акцій акціонера до зміни 0 шт. 
Розмір пакета акцій акціонера після змін 20 000 шт. Дата зміни 
04.11.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що здійснює об-
лік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером 
04.11.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера GRESLEY 
HOLDINGS LIMITED (ГРІЗЛІ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) (КІПР), індентифі-
каційний код з торгівельного, судового або банківського реєстру кра-
їни HE301933, місцезнаходження Лампоусас, буд, 1, Кіпр, Нікосія 
(1095) змінилася з 0.000% до 20.000%. Розмір пакета акцій акціоне-
ра до зміни 0 шт. Розмір пакета акцій акціонера після змін 20 000 шт. 
Дата зміни 04.11.2014 р. Дата повідомлення емітента особою, що 
здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або 
акціонером 04.11.2014 р. Частка в статутному капіталі акціонера 
PENTAMORFO LIMITED (ПЕНТАМОРФО ЛІМІТЕД) (КІПР), інденти-
фікаційний код з торгівельного, судового або банківського реєстру 
країни HE304144, місцезнаходження Іфігеніас 63 і Агіас Софіас 12, 
офіс 101, Нікосія, 2003 змінилася з 0.000% до 20.000%. Розмір паке-
та акцій акціонера до зміни 0 шт. Розмір пакета акцій акціонера після 
змін 20 000 шт.

Директор виконавчий ____ Слободянюк Сергiй миколайович
М.П.

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ЗАВоД моЛочНої КИСЛоТИ» 

Повідомлення 
про виникнення особливої інформації про емітента

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

«Завод молочної кислоти»
2. Код за ЄДРПОУ: 00382119
3. Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 53
4. Міжміський код, телефон та факс: 0444171380, 0444173746
5. Електронна поштова адреса: zmk@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: 00382119.infosite.com.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента.
ІІ. Текст Повідомлення:

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Завод молочної кислоти» (протокол 
№ 4) вiд 31.10.2014 року прийнято рішення про зміну складу посадових 
осіб товариства: - звільнено за власним бажанням (згiдно ст.38 КЗпП Укра-
їни) з посади Голова Правління Бржестовський Сергій Володимирович; 
перебував на посаді з 03.09.2012р.; - звільнено за власним бажанням у 
зв'язку з призначенням на посаду виконуючого обов'язки Голови Правлін-
ня ПАТ «Завод молочної кислоти» з посади Член Правління Соколов 
Олександр Іванович; перебував на посаді з 25.04.2013р.; - призначено з 
03.11.2014р. на термін один рік на посаду в.о. Голови Правління Соколов 
Олександр Іванович; інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх 
п’яти років: начальник виробничого відділу, головний інженер. 

На дату подання особливої інформації посада Члена Правління ПАТ 
«Завод молочної кислоти» залишається вакантною.

Посадові особи не володіють частками в статутному капіталі емітента; 
непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають. Зго-
ди на розкриття персональних даних не надали.

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

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

в.о. Голови Правління                      Соколов олександр Іванович 
03.11.2014р.
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №211, 5 листопада 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Додаток 28 
до Положення про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів 
(пункт 6 глави 1 розділу II)

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ДЕРЖАВНЕ ТЕРИТо-
РІАЛЬНо-ГАЛУЗЕВЕ оБ’ЄДНАННЯ «ПІВДЕННо- ЗА-
ХІДНА ЗАЛІЗНИцЯ».

2. Код за ЄДРПОУ - 04713033
3. Місцезнаходження - 01601, м.Київ, вул. Лисенка,6.
4. Міжміський код, телефон та факс - 044 465-44-10, 044 465-41-07.
5. Електронна поштова адреса - pzz@sw.uz.gov.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - немає
7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 

інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з неру-
хомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення - Відо-
мості про факт делістингу цінних паперів на фондовій біржі.

2. Текст повідомлення 
Листом ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» вiд 03.11.2014 р. № 0796-5 було 

повiдомлено, що 27.10.2014 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято 
рішення вiд № 141027/00003 про делiстинг з Котирувального списку ПФТС 
2-го рiвня лiстингу та припинення торгiвлi цiнних паперiв ДТГО «Пiвденно-
Захiдна залiзниця».

Пiдставою є закiнчення строку обiгу цiнних паперiв (пп.5.22.9. 5.21.8. 
Правил ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» )

Рiшення набуває чинностi 28 жовтня 2014 року.
Номiнальна вартiсть облiгацiй – 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть – 

300 000 (триста тисяч) штук.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчи-

нена дiя, до загального розмiру випуску цiнних паперiв серiї С, складає 100%.
Випуск облiгацiй серiї С зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року № 157/2/11, дата видачi 
свiдоцтва 25 сiчня 2012 року.

Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 
вiдсотковi iменнi забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування

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

Заступник начальника залізниці з економічних питань – Горілей 
Сергій Васильович.

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

з нерухомістю) емітента 
i. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИ-
ЄмСТВо «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИцЯ» 

2. Код за ЄДРПОУ: 01072609
3. Місцезнаходження: 61052 м.Харків вул.червоноармійська, 7
4. Міжміський код, телефон та факс: 057-724-14-51 057-724-14-52
5. Електронна поштова адреса: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://www.pz.gov.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ 

або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення: 
факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі

ii. Текст повідомлення 
Листом вiд 03.11.2014 р. № 0796-4  (вхідний номер від 03.11.2014 

№НЗЕ-09/1727) ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»   повiдомлено, що 27.10.2014 
року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення № 141027/00003 про 
делiстинг з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу та припинен-
ня торгiвлi цiнних паперiв державного підприємства «Південна залiзниця» 
серії В (ISIN 4000130231).

Пiдставою є закiнчення строку обiгу цiнних паперiв (пп.5.22.9.5.21.8. 
Правiл ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» )

Рiшення набуває чинностi з 28 жовтня 2014 року.
Номiнальна вартiсть облiгацiй – 1 000 (одна тисяча) гривень, кiлькiсть – 

300 000 (триста тисяч) штук.
Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчи-

нена дiя, до загального розмiру випуску цiнних паперiв серiї В, складає 100%.
Випуск облiгацiй серiї В зареєстровано Державною комiсiєю з цiнних 

паперiв та фондового ринку 20 жовтня 2011 року № 161/2/11, дата видачi 
свiдоцтва 14 червня 2012 року.

Вид, тип та форма iснування цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя - 
вiдсотковi iменнi забезпеченi порукою у бездокументарнiй формi iснування 
облігації підприємства.

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

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

Директор (з фінансових та економічних питань) 
Південної залізниці                                           о.м.Козир 03.11.2014

ЗАКРИТЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо 
«ДИКАНСЬКИй ЗАВоД ПРоДТоВАРІВ 

«ПРомІНЬ» 
Повідомлення 

Виконавчим органом Закритого акціонерного товариства «Диканський 
завод продтоварів «Промінь»  прийнято рішення  про забезпечення іс-
нування іменних цінних паперів у бездокументарній формі

№ 14 від 03.11.2014 року
Реквізити емітента:
Повне найменування: Закрите акціонерне товариство «Диканський 

завод продтоварів «Промінь»;
Скорочене найменування: ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь»;   Код ЄД-

РПОУ: 00375917;
Місцезнаходження: 38500, Полтавська обл., смт. Диканька, вул. Щор-

са, 1; 
Адреса для поштових повідомлень: 38500, Полтавська обл., смт. Ди-

канька, вул. Щорса, 1; 
Телефон/факс (05351) 9-10-15; (05351) 9-10-25;
Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування  

ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь» щодо якого прийнято рішення:
Вид і тип цінних паперів (ЦП) - акції іменні прості;
Дані свідоцтва про реєстрацію випуску - № 258/16/1/98 дата реєстра-

ції 17.07.1998 р Полтавським територіальним управлінням ДКЦПФР;
Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП – UА1602971004. 
Підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами в без-

документарній формі є обліковий запис на рахунку у цінних паперах власника 
в депозитарній установі, а документальним підтвердженням їх наявності на 

певний момент часу є виписка з цього рахунку в цінних паперах; 
Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій  

ЗАТ «Диканський ЗПТ «Промінь»: 
Найменування:   Публічне акціонерне товариство «Національний де-

позитарій України» 
Код ЄДРПОУ: 30370 711
Місцезнаходження: 01001, м Київ. вул. Б. Грінченка, З 
Реквізити Депозитарної установи у якої ЗАТ «Диканський ЗПТ «Про-

мінь » буде відкривати рахунки в ЦП власникам ЦП: 
Найменування: Публічне акціонерне товариство «Полтава-банк»; 
Код ЄДРПОУ: №09807595; 
Місцезнаходження: 36020, м.Полтава, вул.Паризької Комуни. 40-а; 
Телефони контактної особи: (0532) 56-31-94;
Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної устано-

ви: серія АЕ № 286525 від 08.10.2013 р.. видана НКЦПФР, термін дії з 
12.10.2013 необмежений.

Власник цінних паперів, зобов’язаний звернутися до обраної емітентом 
депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка 
в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папе-
ри на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів не уклав з обраною емітентом де-
позитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних 
паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав 
на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депо-
зитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на 
участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та 
при голосуванні в органах емітента.

Директор                           _____________                     С.Г. Лазько

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про реалізацію переважного права акціонера-
власника простих акцій ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на придбання акцій 
дванадцятої емісії, що пропонуються до розміщення 

Відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал 
Банк» №3-2014 від 03 листопада 2014 року прийнято рішення про збіль-
шення розміру Статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк» на загальну суму 
13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень шляхом збільшення кількості 
акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та здій-
снити приватне розміщення акцій ПАТ «Універсал Банк».

Найменування та місцезнаходження ПАТ «Універсал Банк», номер 
телефону, електронна пошта: Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІО-
НЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК».

Скорочене найменування: ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».
Місцезнаходження: Україна, 04114 Київ, вул. Автозаводська, 54/19.Те-

лефон: (044) 391 57 77.
Електронна пошта: contact@universalbank.com.ua
Розмір статутного капіталу ПАТ «Універсал Банк»: 1 162 671 970 

(один мільярд сто шістдесят два мільйони шістсот сімдесят одна тисяча 
дев’ятсот сімдесят) гривень.

Загальна кількість акцій, що пропонуються до розміщення, номі-
нальна вартість однієї акції, форма існування акцій, що планується 
до розміщення:

Пропонуються до розміщення 1 300 000 (один мільйон триста тисяч) 
штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування акції, номі-
нальною вартістю 10,00 (десять) гривень кожна.

Загальна номінальна вартість акцій, що передбачена до розміщення: 
13 000 000,00 (тринадцять мільйонів) гривень.
Строк та порядок реалізації переважного права акціонера на придбан-

ня акцій щодо яких прийнято рішення про розміщення, правила визначен-
ня кількості акцій, на придбання яких акціонер має переважне право. 

Акції розміщуються (реалізуються) за ціною 385,35 (триста вісімдесят 
п’ять гривень 35 копійок) гривень, що перевищує номінальну вартість ак-
цій, та ринкову вартість акцій, визначену суб’єктом оціночної діяльності.

Акціонер, власник простих акцій, може реалізувати своє переважне пра-
во на придбання акцій, що розміщуються, у кількості, що пропорційно част-
ці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій  
ПАТ «Універсал Банк» на дату прийняття рішення про розміщення, тобто 
станом на 03 листопада 2014 року. 

Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відпо-
відно до яких прийнято рішення про розміщення, здійснюється за адресою: 
Україна, 04114 Київ, вул. Автозаводська, 54/19, ПАТ «Універсал Банк», у термін 
з 22 грудня 2014 року по 16 січня 2015 року (включно).Для реалізації свого пере-
важного права на придбання акцій додаткової емісії акціонери у вищезазначені 
строки подають письмову заяву на ім’я Голови Правління ПАТ «Універсал Банк», 
в якій зазначається: прізвище, ім’я, по батькові (повне найменування) заявника, 
його адресу місця проживання (місця реєстрації/місцезнаходження), поштову 
адресу, ідентифікаційний номер (ідентифікаційний код), кількість і номінальну 
вартість акцій, якою володіє акціонер, кількість акцій, яку він бажає придбати. 
Заява завіряється особистим підписом заявника – фізичної особи, або печат-
кою (для юридичної особи – нерезидента є необов’язковим) та підписом упо-
вноваженої особи - юридичної особи та подається до ПАТ «Універсал Банк» 
особисто заявником або уповноваженою нею особою. Акціонери, які мають на-
мір реалізувати своє переважне право, повинні надати разом з заявою усі необ-
хідні документи згідно вимог «Положення про порядок реєстрації та ліцензуван-
ня банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постановою 
Правління Національного банку України від 08.09.2011 N 306, що підтверджують 
наявність у них власних коштів у заявленому розмірі.

Номери рахунків для перерахування коштів за оплату за акції: 
в національній валюті (гривня): 
№ 50045001311928 в ПАТ «Універсал Банк», МФО 322001, код ЄДРПОУ 

21133352.
в іноземній валюті в євро (EUR):
Intermediary Bank: SWIFT: COBADEFF, Commerzbank A.G., Frankfurt, 

Germany.

Beneficiary Bank:  SWIFT: NBUAUAUX, National Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine.
Beneficiary: Acct: 32002107201, SWIFT: UNJSUAUK, OJSC «Universal 

Bank», Ukraine. 
в іноземній валюті в доларах США (USD):
Intermediary Bank: SWIFT:  CHASUS33 , JPMORGAN CHASE BANK, N.A.  

NEW YORK,NY .
Beneficiary Bank:  SWIFT: NBUAUAUX, National Bank of Ukraine, Kiev, Ukraine.
Beneficiary: Acct: 32002107201, SWIFT: UNJSUAUK, OJSC «Universal 

Bank», Ukraine. 
Заява та перераховані кошти приймаються ПАТ «Універсал Банк» не 

пізніше дня, що передує дню початку першого етапу укладення договорів з 
першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. ПАТ «Універ-
сал Банк» на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про при-
дбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ним придбаваються, видає 
письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій. 

Строк прийняття письмових підтверджень про відмову від реалі-
зації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що 
пропонуються до розміщення.

Умови розміщення акцій не передбачають надання акціонером Банку 
письмового повідомлення про відмову від використання свого переважного 
права на придбання акцій у разі такої відмови. У разі, якщо акціонер не 
звернувся до Голови Правління Банку з заявою на придбання акцій, це 
означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважно-
го права на придбання акцій.

Адреси, за якими відбуватиметься укладення договорів з перши-
ми власниками у процесі приватного розміщення акцій.

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій відбуваються за адресою місцезнаходженням ПАТ «Універ-
сал Банк»: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська 54/19, на 1-му поверсі, 
кабінет для переговорів.

Укладення договорів з першими власниками у процесі приватного роз-
міщення акцій здійснюється у два етапи та планується з 19 січня 2015 року 
по 13 лютого 2015 року включно: 

Термін проведення першого етапу – з 19 січня 2015 року по 06 лютого 
2015 року включно. 

Протягом цього терміну ПАТ «Універсал Банк» укладаються договори 
купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонерами при реалізації свого пере-
важного права були надані заяви про придбання акцій та перераховані  
кошти, відповідно до умов приватного розміщення акцій. 

Термін проведення другого етапу – з 09 лютого 2015 року по 13 лютого 
2015 року включно. 

Протягом цього терміну з особами, що є акціонерами ПАТ «Універсал Банк» 
станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу шляхом 
приватного розміщення акцій, тобто станом на 03 листопада 2014 року, та осо-
бами, які відповідно до рішення про розміщення акцій є учасниками такого роз-
міщення, ПАТ «Універсал Банк» укладаються договори купівлі-продажу акцій, які 
не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права. 

Перелік уповноважених осіб (прізвище, ім'я, по батькові та посада) 
із зазначенням наданих їм повноважень та визначення місця і поряд-
ку здійснення дій щодо реалізації акціонерами свого переважного 
права на придбання акцій.

Голові Правління ПАТ «Універсал Банк» надані наступні повноваження: 
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пере-

важного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

- проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, 
які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал Банк» 
належних їм акцій..

Для виконання зазначених повноважень Голові Правління ПАТ «Універ-
сал Банк» надається право залучати посадових осіб всіх органів управлін-
ня ПАТ «Універсал Банк» та працівників ПАТ «Універсал Банк».

З повагою,Спостережна Рада ПАТ «Універсал Банк»

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «УНІВЕРСАЛ БАНК»

ТоВ «ЛД-ПЕРСПЕКТИВА» 
(код ЄДРПОУ 35624120), емітент облігацій, повідомляє, що 

згідно з проспектом емісії облігацій, зареєстрованим в НКЦПФР 
10 травня 2012р. (реєстраційне свідоцтво №102/2/12), емітентом 
прийнято рішення про встановлення розміру відсоткової ставки 
за облігаціями серії А тридцять першому — тридцять третьому 
відсотковому періоду на рівні 20% річних

ТоВ «ТИТАН-ЗБЕРІГАч» 
(код ЄДРПОУ 35430303), емітент облігацій, повідомляє, що 

згідно з проспектом емісії облігацій, зареєстрованим в ДКЦПФР 
13 травня 2011р. (реєстраційне свідоцтво №75/2/11), емітентом 
прийнято рішення про встановлення розміру відсоткової ставки 
за облігаціями серії В по сорок шостому — сорок восьмому відсот-
ковому періоду на рівні 23% річних.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «БТА БАНК»

(місцезнаходження якого: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), на-
далі – Банк, повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів ПАТ «БТА БАНК», що відбудуться 12 грудня 2014 року о 12 год. 
00 хв. в приміщенні ПАТ «БТА БАНК» за адресою: Україна, м. Київ,  
вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 9.

Реєстрація учасників позачергових Загальних зборів акціонерів  
ПАТ «БТА БАНК» буде проводитись з 11 години 00 хвилин до 11 години  
50 хвилин в приміщенні Банку за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилян-
ська, буд. 75, кімн. № 22, в день проведення позачергових Загальних зборів 
акціонерів Банку.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових За-
гальних зборах акціонерів Банку відбуватиметься відповідно до переліку 
акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, 
станом на 08 грудня 2014 р. (на 24 год. 00 хв.).

Перелік питань, що виносяться на голосування 
(порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів 

ПАТ «БТА БАНК»):
1. Про обрання робочих органів і затвердження порядку голосування на 

позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
2. Про затвердження питань порядку денного і регламенту їх розгляду 

на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «БТА БАНК».
3. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Спосте-

режної ради ПАТ «БТА БАНК» в повному складі.
4. Про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), 

укладених з Головою та членами Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК», 
виплату матеріальної допомоги, і обрання особи, уповноваженої на розі-
рвання договорів з ними.

5. Про затвердження кількісного складу Спостережної ради ПАТ «БТА 
БАНК».

6. Про обрання членів Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
7. Про обрання Голови Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових до-

говорів (контрактів), які будуть укладатися з Головою і членами Спостереж-
ної ради ПАТ «БТА БАНК», встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, уповноваженої підписати договори (контракти) з Головою і членами 
Спостережної ради ПАТ «БТА БАНК».

9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правлін-
ня ПАТ «БТА БАНК».

10. Про розірвання трудових договорів (контрактів), укладених з Голо-
вою та членами Правління ПАТ «БТА БАНК», виплату матеріальної допо-
моги, і обрання особи(осіб), уповноваженої(них) на розірвання договорів з 
ними.

11. Про затвердження кількісного складу Правління ПАТ «БТА БАНК».
12. Про обрання членів Правління ПАТ «БТА БАНК».
13. Про обрання Голови Правління ПАТ «БТА БАНК».
14. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів), які будуть 

укладатися з Головою і членами Правління ПАТ «БТА БАНК», встановлен-
ня розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої підписати догово-
ри (контракти) з Головою і членами Правління ПАТ «БТА БАНК».

15. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізій-
ної комісії ПАТ «БТА БАНК» у повному складі.

16. Про розірвання цивільно-правових договорів, укладених з Головою 
та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», і обрання особи, уповно-
важеної на розірвання договорів з ними.

17. Про затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПАТ «БТА 
БАНК».

18. Про обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
19. Про обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».
20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, які будуть 

укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК», вста-
новлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підпи-
сання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії ПАТ «БТА БАНК».

21. Про затвердження Статуту ПАТ «БТА БАНК» в новій редакції.
Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Банку необхідно 

мати при собі:
- акціонерам – паспорт або документ, що його замінює;
- представникам акціонерів – документ на право представляти інтереси 

акціонерів на позачергових Загальних зборах акціонерів Банку, оформле-
ний відповідно до чинного законодавства, та паспорт (документ, що його 
замінює).

Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Банку, 
акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріа-
лами відбувається до 11 грудня 2014 року (включно) з понеділка по 
п’ятницю, з 09.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) 
за адресою: Україна, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75, кімн. № 8. Відпові-
дальними особами за ознайомлення з матеріалами позачергових Загаль-
них зборів акціонерів Банку є: Гаража Юлія Леонідівна, директор Департа-
менту цінних паперів, та Піскун Тетяна Олександрівна, директор 
Юридичного департаменту.

12 грудня 2014 року ознайомлення акціонерів з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці 
проведення реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціо-
нерів Банку та у місці проведення позачергових Загальних зборів акціоне-
рів Банку. 

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК»                           Н.В. Сергеєва

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

Товариство повідомляє про проведення позачергових загальних зборів 
акціонерів, які відбудуться «10» грудня 2014 року об 11:00 годині за адре-
сою: 09200, Київська область, вул. Воровського, 16, актовий зал  
ПАТ «Кагарлицький цукровий завод».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах: 24-та година 04.12.2014 р.

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

лічильної комісії.
2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
Реєстрація учасників відбудеться за місцем проведення Загальних збо-

рів акціонерів «10» грудня 2014 року з 10:15 до 10:45.
Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі 

документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно 

мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі  
у загальних зборах, оформлену у відповідності до законодавства  
України.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери мають право озна-
йомитися з матеріалами загальних зборів та документами, необхідними 
для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з доку-
ментами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, 
відбувається від дати публікації даного повідомлення до дати проведен-
ня загальних зборів у робочі дні з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 16:00 
за адресою: 09200, Київська область, м. Кагарлик, вул. 9 Січня, 29, за 
заявою на ім‘я Директора Товариства. В день проведення загальних 
зборів ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів та до-
кументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денно-
го, відбувається у місці проведення загальних зборів Товариства з 10:15 
до 10:45.

Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з документами – Лісо-
ва Тетяна Михайлівна. Додаткову інформацію можливо отримати за теле-
фоном: (04573) 5-46-82.

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «КАГАРЛИцЬКЕ»

ДО УВАГИ ІНВЕСТОРІВ

ТоВ «КРАй-2»
Відповідно до умов випуску облігацій ТОВ «Край-2»  Загальними Збо-

рами учасників Товариства (протокол №10/14-К2 від 20.10.2014 року) 
встановлена відсоткова ставка  за облігаціями  серії «А» та серії «В» 
з дев'ятого по дванадцятий відсоткові періоди: облігації серії «А»- 
19 % річних, що становить 47,37 грн., за одну облігацію; серія «В» - 
15 % річних, що становить 37,40 грн., за одну облігацію.

Викуп облігацій відбудеться з 29.11.2014 по 05.12.2014 рр., за умови 
подання повідомлення Емітенту про намір надати облігації до викупу.

В.о. Генерального директора                             Дурицький В.м.

ТоВАРИСТВо З оБмЕЖЕНоЮ 
ВІДПоВІДАЛЬНІСТЮ

«КомПЛЕКС АГРомАРС»
Повідомляє про намір придбання 52 306 630 штук простих іменних 

акцій Публічного акціонерного товариства «Бориспільський експери-
ментальний комбікормовий завод», що належать гр-ці Касьяновій Вірі 
Володимирівні, що складає 79,5756 % від загальної суми акцій акціоне-
рів ПАТ «Бориспільський експериментальний комбікормовий завод».

Генеральний директор 
ТоВ «Комплекс Агромарс»                (підпис)  м. А. Сігал
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Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №211, 5 листопада 2014 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про виникнення особливої інформації 
І. Загальні відомості.

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА"; 

2. Код за ЄДРПОУ емітента: 33972230;
3. Місцезнаходження: 49005, м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольсь-

ка, буд. 11, приміщення 25;
4. Міжміський код, телефон та факс: (056) 713-57-47;
5. Електронна поштова адреса емітента: baltika@mail.axioma-

bank.com;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення.

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "АКСI-
ОМА" повiдомляє, що

- наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб на тимчасову адмiнiстрацiю вiд 03.11.2014 року (Наказ №40-К) звіль-
нено 03.11.2014 року Сороку Олега Михайловича (згоди на розкриття пас-
портних даних не надано) з посади Першого заступника Голови Правлін-
ня, члена Правління  ПАТ "КБ "АКСІОМА" за власним бажанням, на під-
ставі ст.38  КЗпП України. На посаді перебував три роки та 1 місяць. Час-
ткою в статутному капiталi емітента не володіє. Непогашеної судимості за
корисливі та посадові злочини немає. Замість звільненої особи на поса-
ду нікого не призначено;

- рішенням уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на тимчасову адмiнiстрацiю вiд 03.11.2014 року  припинено пов-
новаження члена Спостережної Ради ПАТ "КБ "АКСІОМА" Сорокіна Олек-
сандра Леонідовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано) на
підставі його заяви про припинення повноважень члена Спостережної Ра-
ди за власним бажанням, відповідно до ст.57 Закону України від
17.09.2008р. №514-VI "Про акціонерні товариства". На посаді перебував
1 рік та 6 місяців. Володіє часткою в Статутному капiталi емітента у роз-
мірі - 0,7719%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Замість особи, повноваження якої припинено, нікого не обрано.

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

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

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фiзичних 
осiб на  тимчасову адміністрацію В.В. Кухарев

03.11.14 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ДНIПРОТУРИСТ"

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента 
І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВА-
РИСТВО "ДНIПРОТУРИСТ"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 02650191
3. Місцезнаходження емітента - 49027, м. Днiпропетровськ, вул. Фучи-

ка, буд. 30
4. Міжміський код, телефон та факс емітента - (056)-377-43-20, 377-43-

20
5. Електронна поштова адреса емітента - dneproturist@hotel-ras-

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

емітентом для розкриття інформації - http://dniprotourist.dp.ua
7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ

цього Положення - Зміна складу посадових осіб емітента.
ІІ. Текст повідомлення

Змiни вiдбулися за рiшенням засiдання Наглядової ради (протокол
№64 вiд 31.10.2014 р., постанова № 64-1 вiд 31.10.2014 р.). Зайченко
Владислава Миколайовича (паспорт АЕ 793866, виданий 25.11.1997 р.
Новомосковським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.) звiльнено
з посади члена правлiння за власним бажанням на пiдставi заяви. Не во-
лодiє акцiями Товариства. Перебував на посадi з 25.04.2012 р.. Лацiс На-
талiю Володимирiвну (паспорт АЕ 254947, виданий 26.03.1996 р. Жовтне-
вим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.) призначено на по-
саду члена правлiння з 04.11.2014 р., термiном на 3 роки. Не володiє ак-
цiями Товариства. Протягом останнiх 5 рокiв займала наступнi посади -
2009-2013 р.р. головний бухгалтер ПII "ПЕТРОКАРБОХЕМ"; з 04.06.2013
р. працює головним бухгалтером ПрАТ "ДНIПРОТУРИСТ". Посадові осо-
би емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не-
мають.

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

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

2. Найменування посади 
Голова правління Герелюк Н.С. 03 листопада 2014 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

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

операцій з нерухомістю) емітента 
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИС-
ТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД"

2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14311614;
3. Місцезнаходження емітента 49052, м. Дніпропетровськ, вул. Щепкі-

на, буд. 53;
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (056) 370-28-05, факс

(056) 31-25-03;
5. Електронна поштова адреса емітента mail@aodaz.com.ua;
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

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

або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з
нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення.
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше від-
сотків голосуючих акцій.

II. Текст повідомлення 
03.11.2014 року Товариством отримано від ПАТ "Національний депо-

зитарій України" інформаційну довідку станом на 15.10.2014 року, згідно з
якою стало відомо про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій, а саме:

- пакет акцій юридичної особи - товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "ЛОВ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 21916499, місцезнаходження - 49000,
м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, буд. 4), яке володіло акціями емітента та
мало 26,5251% статутного капіталу - зменшився до 16,3847%;

- пакет акцій "фізичної особи" збільшився від 9,0441% до 19,1847%
статутного капіталу

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

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

Голова правління Бобко В.А. 
04.11.2014 р.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КАНIВРИБА"

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

ватне акціонерне товариство "КАНIВРИБА" 1.2.Організаційно-правова
форма  Приватне акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄД-
РПОУ 02799036. 4.Місцезнаходження Черкаська обл., Канiвський р-н,
с.Литвинець, вул.Рибна,1 1.5.Міжміський код, телефон та факс 04736 3-
83-90 1.6.Електронна поштова адреса sdube@mail.ru 1.7 Адреса сторінки
в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-
криття інформації kanivryba.chv.ua 1.8.Вид особливої інформації Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення. Рiшення про змiну складу посадових осiб то-
вариства прийняте Наглядовою радою товариства 16.04.2014р. Призна-
чено: Голова правління  Дубинець Сергiй Михайлович, акціями товарис-
тва не володіє. Попереднє місце роботи - підприємець з грудня 2013р.
Призначено на невизначений термін, до переобрання. Звільнено: Голова
правління Хандусь Юрiй Станiславович. Перебував на посаді з 30.08.11р.
Посадові особи згоди на розкриття iнформацiї про паспортнi даннi не на-
давали. Посадові особи непогашених судимостей не мають.

3. Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інфор-
мації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідаль-
ність згідно з законодавством.  

Голова правління Дубинець С.М.  
03.11.2014 р.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   

(044) 5864394
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ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КАНIВРИБА" 

Річна інформація емітента за 2012 рік
I.Основні відомості про емітента  1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "КАНIВРИБА" код за ЄДРПОУ 02799036,
місцезнаходження Черкаська обл., Канiвський р-н, с.Литвинець, вул.Риб-
на,1, міжміський код та телефон 04736 3-83-90. 2.Дата розкриття повного
тексту річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії 03.11.14р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію kanivryba.chv.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторс-
ької фірми ПАП "ЛВВ-Аудит",( код  22801731).

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Довгострокові фінансові інвестиції, виробничі запаси,  довгострокові
зобов'язання і забезпечення відсутні.

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"КАНIВРИБА"

Річна інформація емітента за 2013 рік
I.Основні відомості про емітента  1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "КАНIВРИБА" код за ЄДРПОУ 02799036,
місцезнаходження Черкаська обл., Канiвський р-н, с.Литвинець, вул.Риб-
на,1, міжміський код та телефон 04736 3-83-90. 2.Дата розкриття повного
тексту річної інформації у загальнодоступній базі даних Комісії 03.11.14р.
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну
інформацію kanivryba.chv.ua 4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторс-
ької фірми ПАП "ЛВВ-Аудит", (код 22801731).

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Довгострокові фінансові інвестиції, виробничі запаси,  довгострокові
зобов'язання і забезпечення відсутні.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ВИДУБИЧI"

(код ЄДРПОУ 00132829, місцезнаходження: Україна, 01013, м. Київ,
вул. Промислова, 2) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДУБИЧI" відбудуться
"08" грудня 2014 року о 13-00 год. за адресою: Україна, 01013, м. Київ,
вул. Промислова, 2, кабінет Голови Комісії з припинення.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників відбудеться з
11-00 до 12-30 год. "08"  грудня 2014 року за місцем проведення загальних
зборів.

Відповідно до ст. 34 ЗУ "Про акціонерні товариства" перелік акціонерів,
які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається на
24-00 годину "02" грудня 2014 р.

Порядок денний:
1. Про обрання Голови, Секретаря та Лічильної комісії зборів, затвер-

дження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Про умови виконання рішення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧ-

НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДУБИЧI" від 15.04.2013 р., щодо
обміну акцій на частки, викупу акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА "ВИДУБИЧI".

3. Про затвердження нового найменування товариства з обмеженою
відповідальністю, яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ВИДУБИЧI".

4. Про затвердження складу засновників (учасників) товариства з обме-
женою відповідальністю, яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-

ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДУБИЧI".
5. Про затвердження передавального акту.
6. Про проведення Установчих зборів щодо створення товариства з об-

меженою відповідальністю, яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІ-
ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДУБИЧI", та затвердження порядку денного
цих зборів.

Для реєстрації та участі у зборах акціонери Публічного акціонерного то-
вариства "ВИДУБИЧI" повинні мати при собі документ, що посвідчує особу,
а представникам акціонерів - належним чином оформлену довіреність на
право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвід-
чує особу представника.

З документами та матеріалами, пов'язаними з порядком денним, акці-
онери (та їх представники) можуть ознайомиться за письмовим запитом за
місцезнаходженням Товариства за адресою: Україна, 01013, м. Київ, вул.
Промислова, 2, у кабінеті Голови Комісії з припинення у робочі дні з 09-00
годин до 16-00 годин (обідня перерва з 13-00 до 14-00 години) (а в день
проведення Зборів без подання письмового запиту - також у місці їх прове-
дення). У письмовому запиті акціонера обов'язково зазначаються най-
менування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові
акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій (для іден-
тифікації згідно даних зведеного облікового реєстру). Документи надають-
ся для ознайомлення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення ак-
ціонерів (та їх представників) з документами - Голова Комісії з припинення
Шарко А. В., телефони для довідок - (044) 286-1111.

Комісія з припинення 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВИДУБИЧI"

Найменування показника 2011 2012
Усього активів 63 59,2
Основні засоби (за залишковою вартістю) 59,4 55,6
Сумарна дебіторська заборгованість 3,5 3,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,1 0,1
Власний капітал 45,5 41,7
Статутний капітал 386,2 386,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -341,6 -345,4
Поточні зобов'язання і забезпечення 17,5 17,5
Чистий прибуток (збиток) -221,9 -3,8

Найменування показника 2012 2013
Усього активів 59.2 55.4
Основні засоби (за залишковою вартістю) 55.6 51.8
Сумарна дебіторська заборгованість 3,5 3,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 0.1 0.1
Власний капітал 41.7 37,9
Статутний капітал 386.2 386.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -345.4 -349.2
Поточні зобов'язання і забезпечення 17,5 17,5
Чистий прибуток (збиток) -3.8 -3.8
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПоВІДомЛЕННЯ
про результати проведення 03 листопада 2014 року 

позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універсал Банк» 
Правління Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (на-

далі – «Банк») повідомляє акціонерів про те, що 03 листопада 2014 року 
за адресою: Україна, 04114, Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, 7-й по-
верх, зал для засідань №1, відбулися позачергові Загальні збори акціоне-
рів Банку, на яких були прийняті наступні рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Універ-
сал Банк» в тому ж складі що й Реєстраційна комісія Зборів, склад якої 
затверджений рішенням Спостережної Ради Банку, та уповноважити за-
значених осіб провести підрахунок голосів з цього питання порядку денно-
го.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
2. Збільшити статутний капітал Банку на 13 000 000,00 (тринадцять 

мільйонів) гривень, шляхом приватного розміщення додаткових акцій іс-
нуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
3. Здійснити приватне розміщення акцій Банку відповідно до умов роз-

міщення згідно рішення про приватне розміщення акцій.
Результати голосування: «За» – 116 226 757, або 100% від голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
4. Затвердити проспект емісії акцій Банку та порядок надання зареє-

строваного проспекту емісії акцій Банку учасникам розміщення шляхом 
надання акціонерам зареєстрованого проспекту емісії Банку.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
5. Затвердити перелік осіб, серед яких передбачено розміщення акцій, 

щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення, у складі існуючих 
акціонерів Банку станом на 03.11.2014 року.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
6. Визначити:
1. Спостережну Раду органом, якому надаються повноваження:
1) внесення змін до проспекту емісії акцій;
2) прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів 

з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі 
якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власни-
ками та акції повністю оплачено);

3) прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
4) повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі не затвер-

дження у встановлені законодавством строки результатів укладення до-
говорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій 
органом ПАТ «Універсал Банк», уповноваженим приймати таке рішення, 
або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;

5) письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне 
право на придбання розміщуваних ПАТ «Універсал Банк» акцій, про мож-
ливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в 
офіційному друкованому органі

2. Загальні збори акціонерів органом, якому надаються повнова-
ження:

1) затвердження результатів укладення договорів з першими власника-
ми у процесі приватного розміщення акцій;

2) затвердження результатів приватного розміщення акцій; 
3) затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій.
Результати голосування: «За» – 116 226 757, або 100% від голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
7. Визначити Голову Правління Банку уповноваженою особою Банку, 

якій надаються наступні повноваження:
1) проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого пе-

реважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про 
розміщення;

2) проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими 
власниками у процесі приватного розміщення акцій;

3) проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціоне-
рів, які реалізують право вимагати здійснення викупу ПАТ «Універсал 
Банк» належних їм акцій.

Результати голосування: «За» – 116 226 757, або 100% від голосів 
акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голо-
суючих з цього питання акцій;

«Проти» – 0 акцій (голосів);
«Утримався» – 0 акцій (голосів).
З повагою,
Голова Правління ПАТ «Універсал Банк»                        І.о. Волох

ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»

НОВИНИ

Рынок акций Украины встретил ноябрь 
распродажами 

«Медведи» рынка акций Украины в начале ноября вер-
нули себе первенство на фондовых биржах: индикатор 

«Украинской биржи» (УБ) рухнул на 2,11% — до 1090,85 
пункта, индекс ПФТС — на 1,08%, до 432,52 пункта.

Все индексные акции УБ по итогам дня упали в цене. 
Наиболее сильно подешевели бумаги Енакиевского мет-

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
i. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
«Полтава-банк»

2. Код за ЄДРПОУ 09807595
3. Місцезнаходження 36020, м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40-а
4. Міжміський код, телефон та факс (05322) 2-78-63, (05322) 2-78-63
5. Електронна поштова адреса korpfin@poltavabank.com 
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації - www.poltavabank.com
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій.
ii. Текст повідомлення

Емiтент ПАТ «Полтава-банк» (код за ЄДРПОУ- 09807595) на пiдставi 
iнформацiї, отриманої 03.11.2014 р. вiд особи, яка здійснює облік права 
власності на акції емітента у депозитарній системі України, iнформує про 
змiни, що вiдбулись на рахунку власника акцій – «фізичної особи», якій на-
лежить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй емiтента, пов’язанi з 

купiвлею-продажем акцiй емiтента на позабiржовому ринку, а саме: розмiр 
пакету акцiй «фiзичної особи» до змiн складав 276330936 голосуючих 
акцiй, або 39.1959 вiдсоткiв до статутного капiталу (39.2098 вiдсоткiв до 
голосуючих акцiй), пiсля змiни розмiр пакету голосуючих акцiй у «фiзичної 
особи» збiльшився на 43459500 голосуючих акцiй, або 6.1645 вiдсоткiв до 
статутного капiталу (6.1667 вiдсоткiв до голосуючих акцiй) i становить 
319790436 голосуючих акцiй, або 45.3603 вiдсоткiв до статутного капiталу 
(45.3764 вiдсоткiв до голосуючих акцiй). В полi дата змiн зазначається дата 
змiн на рахунку «фізичної особи», якій належить 10 і більше відсотків голо-
суючих акцій ПАТ «Полтава-банк» - 31.10.2014 р. 

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

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

2. Голова правління __________________        В.С. Переверзев 
                                         М.П. (підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

04.11.2014 р.
          (дата)

ПУБЛІчНЕ АКцІоНЕРНЕ ТоВАРИСТВо «ПоЛТАВА-БАНК»
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завода (-4,86%), «Донбассэнерго» (-4,54%) и Алчевского 
меткомбината (-4,47%).

В индексе ПФТС более остальных подешевели бумаги 
Стахановского вагоностроительного завода (-9,52%), Укр-
соцбанка (-6,23%) и Енакиевского метзавода (-6,03%).

Тройку лидеров роста составили бумаги «Азовстали» 
(+3,28%), Полтавского ГОКа (+1,82%) и Авдеевского кок-
сохимзавода (+1,56%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
понедельник упал на 2,79% — до 269,48 пункта при 
объеме торгов 1,2 млн злотых (4,6 млн грн).

Все индексные бумаги завершили сессию в «красной 
зоне». С отрицательной динамикой лидировали бумаги 
«Милкиленда» (-5,28%), Coal Energy (+4,82%) и 
«Астарты» (-4,25%).

Украинские акции во вторник утром продол- 
жают дешеветь под напором «медведей»
Фондовые индексы Украины во вторник утром продо-

лжают стремительно падать под напором «медведей»: 
индикатор «Украинской биржи» (УБ) к 11:05 кв рухнул на 
1,44% — до 1075,15 пункта, индекс ПФТС — на 0,57%, 
до 430,03 пункта.

В «индексной корзине» УБ утром наиболее сильно по-
дешевели акции Енакиевского метзавода (-5,37%), 

«Донбассэнерго» (-4,79%) и Авдеевского коксохимзаво-
да (-2,22%). Противостоять «медвежьему» тренду не 
удалось ни одной индексной бумаге.

В индексе ПФТС худшая динамика зафиксирована по 
акциям «Донбассэнерго» (-7,59%), Авдеевского коксо-
химзавода (-2,7%) и «Азовстали» (-1,98%).

Дорожали только акции концерна «Стирол» (+0,66%).
Аналитик онлайн брокера I-NVEST Сергей Гончаренко 

прогнозирует, что индекс УБ после пробития днем ранее 
уровня поддержки 1100 пунктов в ближайшие дни продо-
лжит снижение до 1050 пунктов.

В то же время аналитики инвесткомпании «КИНТО» 
отметили, что с технической точки зрения на украинском 
рынке акций в последние сессии сложилась картина бо-
кового движения в диапазоне 1090-1140 пунктов по ин-
дексу УБ. Если предположить, что украинский рынок в 
ближайшей перспективе будет торговаться именно в 
этом диапазоне, то во вторник можно ожидать рост ин-
дикатора, несмотря на негативное влияние внешних 
рынков. Вместе с тем закрытие индекса в «красной зоне» 
послужит толчком для дальнейшего затяжного снижения 
рынка.

При подготовке раздела «Новости» использо-
ваны материалы ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

 1. ПрАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 4
 2. ПрАТ АГРОФІРМА БЕРЕЗАНСЬКА ПТАХОФАБРИКА 7
 3. ПАТ БТА БАНК 10
 4. ПАТ ВИДУБИЧІ 13
 5. ГАБРИЛЮК ЮРІЙ ТАРАСОВИЧ 13
 6. ЗАТ ДИКАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ "ПРОМІНЬ" 8
 7. АТ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД 12
 8. ПрАТ ДНІПРОТУРИСТ 12
 9. ДП ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 6
 10. ДП ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 6
 11. ПАТ ЗАВОД "ПIВДЕНКАБЕЛЬ" 11
 12. ПАТ ЗАВОД МОЛОЧНОї КИСЛОТИ 7
 13. ПАТ ЗЛАТОБАНК 7
 14. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРУДІНВЕСТ" 11
 15. ПАТ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ТРУДІНВЕСТ" 11
 16. ПАТ КАГАРЛИЦЬКЕ 10
 17. ПрАТ КАНІВРИБА 12
 18. ПрАТ КАНІВРИБА 13
 19. ПрАТ КАНІВРИБА 13
 20. ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКСІОМА" 12
 21. ТОВ КОМПЛЕКС АГРОМАРС 10
 22. ПрАТ КОНОТОПСЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД 5
 23. ТОВ КРАЙ-2 10
 24. ТОВ ЛД-ПЕРСПЕКТИВА 9
 25. ДТГО ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ 6
 26. ПрАТ МОНТАЖ-НАЛАДКА 11
 27. ДП ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ 8
 28. ДТГО ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ 8
 29. ПАТ ПЛАТИНУМ БАНК 6
 30. ВАТ ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІї "КІРОВОГРАДГАЗ" 5
 31. ПАТ ПОЛТАВА-БАНК 14
 32. ПрАТ СТРАХОВА КОМПАНІЯ ДОВІРА ТА ГАРАНТІЯ 5
 33. ТОВ ТИТАН-ЗБЕРІГАЧ 9
 34. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 9
 35. ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК 14
 36. ПрАТ ФАРЛЕП-ІНВЕСТ 13

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

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

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 105,50 грн 
На рік — 1266,00 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
90,00 грн
Ціна на рік: 
1080,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4991916
 (067) 9006948

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

  Телефон                          e-mail
        
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                          

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

     Вид платежу                                             Сума
     Передплата за бюлетень «ВНКЦПФР»
     на             місяців
                                                  Всього
     
     Отримувач платежу
     ДП «ІВЦ «Відомості НКЦПФР»
                                             
                                 Установа банку
     ПАТ «Банк Перший», м.Київ                        

      
     На 2014 рік по місяцях
     

     

     Прізвище, ім’я та по-батькові
     
     адреса

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

   34602064 

320995

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

Поточний рахунок 

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

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

   34602064 26000301018983

320995

Код ЄДРПОУ 

МФО банку

Поточний рахунок 

26000301018983

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державне підприємство "Інформаційновидавничий центр 
"Відомості Національної комісії з цінних паперів  

та фондового ринку"

Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

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

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

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

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

Зас нов ник:
Національна ко мі сія з цін них па пе рів та 
фон до во го рин ку    
(рі шен ня Ко мі сії від 
07.06.2012 ро ку №820)

Ви да вець:
Дер жав не під при ємс тво 
“Інформаційновидавничий центр 
“Ві до мос ті Національної ко мі сії з цін них 
па пе рів та фон до во го рин ку”

Видається: 
з грудня 2006 р.

генеральний директор 
Сер гій Гро мов

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: Kolomiets@vi do mos tissmsc.com.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
emi tent@vi do mos tissmsc.com.ua
за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
(044) 5864394

Ад ре са для лис ту ван ня: 
01133, м. Ки їв, а/с 185.

Ад ре са ре дак ції: 
02660, м. Ки їв, вул. По пуд рен ка, 52, 
7й по верх, оф. 714
www.vidomosti.com.ua

Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 14191
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ТОВ “ПРайМ ПРІНТ ЛТД”
ад ре са: м. Ки їв,
вул. Ольжича, 29

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

Ма те рі а ли дру ку ють ся мо вою 
ори гі на лу.
Ре дак ція мо же не по ді ля ти пог ля ди 
ав то рів ста тей.
Під пи са но до дру ку
04.11.2014 р. 


