
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про особливості провадження діяльності Націо-
нального банку України як учасника депозитарної системи Украї-
ни» (далі – проект Рішення) розроблений відповідно до пункту 38 
частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», частини 
дев'ятої статті 10, частини восьмої статті 11 Закону України «Про 
цінні папери та фондовий ринок», частини п’ятої статті 5, частин 
першої та третьої статті 13, частини першої статті 17 та частини 
першої, шостої статті 21 Закону України «Про депозитарну систе-
му України» та з метою визначення особливостей депозитарної та 
клірингової діяльності Національного банку України, особливос-
тей обліку цінних паперів на рахунку у цінних паперах Національ-
ного банку України у Центральному депозитарії цінних паперів і 
особливостей функціонування такого рахунку, схвалений рішен-
ням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
28.05.2013 № 907.

Проектом Рішення передбачається, що Національний банк 
України згідно з повноваженнями, визначеними частиною пер-
шою статті 17 Закону України «Про депозитарну систему Украї-
ни», відповідно до отриманих депозитарних активів провадить 
депозитарну та клірингову діяльність щодо облігацій внутрішніх 
та зовнішніх державних позик України, цільових облігацій вну-
трішніх державних позик України, казначейських зобов'язань 
України та облігацій місцевих позик, а також боргових цінних па-
перів, що посвідчують відносини позики органів місцевого само-
врядування, які були розміщені за межами України, з урахуванням 
особливостей, визначених цим Проектом. 

Також проектом Рішення визначаються особливості обліку цін-
них паперів на рахунку у цінних паперах Національного банку 

України у Центральному депозитарії, функціонування цього ра-
хунку та проведення операцій за ним.

Пропозиції та зауваження до проекту Рішення просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 
(департамент регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; 
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку - http://www.
nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робо-
чих днів з дати оприлюднення проекту рішення.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Тарасенко

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акту

Проект рішення Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку «Про затвердження Вимог до договору про обслуго-
вування клірингової установи та договору про обслуговування 
Розрахункового центру» (далі – проект рішення) розроблений 
відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку 
цінних паперів в Україні», частини 7 статті 5 Закону України «Про 
депозитарну систему України» та з метою захисту прав учасників 
фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства, 
схвалений рішенням Комісії від 30.05.2013 № 935.

Проектом рішення передбачається встановлення Вимог, які по-
ширюватимуться на клірингові установи, Розрахунковий центр з 
обслуговування договорів на фінансових ринках (далі – Розра-
хунковий центр) та Центральний депозитарій цінних паперів (далі 
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– Центральний депозитарій) при укладенні договору про обслуго-
вування клірингової установи та договору про обслуговування 
Розрахункового центру (далі – Договір), внесенні змін та допо-
внень до них.

Предметом Договору є надання Центральним депозитарієм по-
слуг щодо відкриття та ведення в установленому Комісією поряд-
ку рахунку в цінних паперах відповідно клірингової установи або 
Розрахункового центру, обліку на цьому рахунку цінних паперів, 
які використовуються кліринговою установою або Розрахунковим 
центром для створення системи управління ризиками та гарантій 
з виконання зобов'язань за договорами щодо цінних паперів, а 
також надання Центральним депозитарієм інших послуг, надання 
яких не заборонено законодавством.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення просимо надси-
лати поштою на адресу Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку: 01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корп. 30 
(департамент регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності; e-mail: iryna.kurochkina@nssmc.gov.ua; 
iryna.omelchenko@nssmc.gov.ua).

Проект рішення оприлюднюється на офіційному сайті  
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -  
http://www.nssmc.gov.ua/.

Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції 
від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, становить 10 робо-
чих днів з дати оприлюднення проекту рішення.

Т.в.о. Голови Комісії  О. Тарасенко

ІНФОРМАЦІйНІ ПОВІДОМЛЕННЯ  
ТА НОВИНИ НКЦПФР

НКЦПФР  
зупинила, скасувала, відновила обіг цінних паперів

Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, директора департа-
менту спільного інвестування та регулювання діяльності інститу-
ційних інвесторів, відповідно до пункту 2.3 Положення про поря-
док вилучення пайового інвестиційного фонду з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвер-
дженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондо-
вого ринку від 16.03.2005 № 107, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 14.04.2005 за № 402/10682 (із змінами) та відпо-
відно до наданих документів Товариством з обмеженою відпові-
дальністю «Компанія з управління активами «Інвест – Консалтинг» 
(04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 літ. «И», корпус 7, іденти-
фікаційний код за ЄДРПОУ: 32710395) на вилучення з Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування пайового 
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фон-
ду «Берегиня» (реєстраційний код за ЄДРІСІ: 23300120) у зв’язку 
з його ліквідацією, скасовано реєстрацію регламенту пайового за-
критого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду 
«Берегиня» Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія 
з управління активами «Інвест – Консалтинг», зареєстрованого 
14.11.2012 року. Анульовано свідоцтво про внесення до Єдиного 
державного реєстру інститутів спільного інвестування пайового 
закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фон-
ду «Берегиня» Товариства з обмеженою відповідальністю «Ком-
панія з управління активами «Інвест – Консалтинг» від 
14.11.2012  року № 00120, що видане Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку – розпорядження № 0076– ІС 
від 30 травня 2013 року. 

*    *    *
Донбаське територіальне управління Національної комісії з цін-

них паперів та фондового ринку повідомляє, що згідно з розпо-
рядженням уповноваженої особи Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку, начальника Донбаського територі-
ального управління Національної комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку, на підставі Рішення Комісії від 07.02.2012 № 249 
«Про надання повноважень уповноваженої особи Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку», підпункту 2.2.2. 
пункту 2. Розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій 
та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвер-
дженого рішенням Комісії від 30.12.1998 № 222 (у редакції рішен-
ня Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
14.07.2005 № 398), відновлено обіг акцій ВАТ «ІНСТИТУТ «ДОНЕ-
ЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ» (83114, Донецька область, м. Донецьк, Київ-
ський район, вул. Університетська, б. 80-Г; код за ЄДРПОУ: 
05440643) – розпорядження № 2ДО1ВО від 30.05.2013 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Донбась-
кого територіального управління, на підставі Рішення Комісії від 
07.02.2012 року № 249 «Про надання повноважень уповноваженої 
особи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
та відповідно до підпункту 1.2. пункту 1. розділу ІІІ Порядку скасу-
вання реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реє-
страцію випусків акцій, затвердженого рішенням Комісії від 
30.12.1998 № 222 (у редакції рішення Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 14.07.2005 № 398, із змінами), 
зупинено обіг акцій ПАТ «Ясинуватський завод залізобетонних 
виробів» (86001, Донецька область, м. Ясинувата, вул. Герцена, 
б.  17; код за ЄДРПОУ: 01350080) у зв’язку з реорганізацією това-
риства – розпорядження № 17ДО1З від 31.05.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника 
Дніпровського територіального управління, на підставі пункту 4 
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку «Про надання повноважень уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 
07.02.2012 р. № 249 та підпункту 1.2 пункту 1 Розділу ІІІ «По-
рядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання сві-
доцтв про реєстрацію випусків акцій», затвердженого рішенням 
ДКЦПФР від 30.12.1998 р. № 222 (із змінами та доповненнями) 
зупинено обіг акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВЕСНА - КОМПЛЕКТ» (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Ленін-
градська, буд. 68, код за ЄДРПОУ: 21853563) у зв’язку з реоргані-
зацією акціонерного товариства - розпорядження № 10ДН  1  З 
від 31.05.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикар-
патського територіального управління, на підставі пункту 1.2. роз-
ділів ІІ та ІІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та ану-
лювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого 
рішенням Комісії від 30.12.1998 р. № 222 (у редакції рішення 
ДКЦПФР від 14.07.2005 р. № 398), зупинено обіг акцій:

ПАТ «Виробничо-комерційна фірма «Хмельницькнафтопро-
дукт» (29000, м. Хмельницький, пров. Зенітний, 21; код ЄДРПОУ: 
03362643) у зв’язку з припиненням діяльності акціонерного това-
риства шляхом його ліквідації – розпорядження № 14ПР4З від 
27.05.2013 року.
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ПАТ «Івано-Франківський хлібокомбінат» (76018, м. Івано-
Франківськ, вул. С. Петлюри, 17; код ЄДРПОУ: 05495259) у зв’язку 
з припиненням діяльності акціонерного товариства шляхом його 
реорганізації – розпорядження № 15ПР1З від 28.05.2013 року. 

ПрАТ «Долинський хлібокомбінат» (77500, Івано-
Франківська  обл., м. Долина, вул. Нафтовиків, 26; код ЄДРПОУ: 
05495265) у зв’язку з припиненням діяльності акціонерного това-
риства шляхом його реорганізації – розпорядження № 16ПР1З 
від 28.05.2013 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Дніпров-
ського територіального управління, на підставі пункту 4 Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про на-
дання повноважень уповноваженої особи Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку» від 07.02.2012 р. № 249, під-
пункту 3.2 пункту 3 Розділу ІІІ «Порядку скасування реєстрації ви-
пусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випусків ак-
цій», затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.12.1998 р. № 222 (у 
редакції рішення ДКЦПФР від 14.07.05 р. № 398), скасовано реє-
страцію випуску акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЮЖІНФОПРО» (69035, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Радян-
ської України, буд. 68-А, код за ЄДРПОУ: 22143823) у зв’язку з при-
пиненням діяльності акціонерного товариства шляхом його реор-
ганізації в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЮЖІНФОПРО». Анульовано свідоцтво про реєстрацію випуску 
акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮЖІНФОПРО» 
від 30 вересня 2010 року № 151/08/1/10, дата видачі - 4  липня 
2011 року, видане Запорізьким територіальним управлінням Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку - розпоря
дження № 14ДН–1– С–А від 31.05.2013 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника Прикар-
патського територіального управління, відповідно до п. 3, п. 4 рі-
шення Комісії № 240 від 16.05.2005 р. «Про передачу повноважень 
територіальним управлінням Комісії щодо скасування реєстрації 
випусків акцій акціонерних товариств, які виключені із Єдиного 

державного реєстру підприємств та організацій України (Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) 
у зв’язку з їх ліквідацією», скасовано випуск акцій в зв’язку з лік-
відацією товариства ВАТ «Лановецький «Райагрохім» (47400, Тер-
нопільська обл., м. Ланівці, вул. Залізнична, 6; код за ЄДРПОУ: 
05490894); розмір статутного фонду - 590959 грн, розділений на 
2363836 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 
0,25  грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 13/19/1/99 
від 22.01.1999 р., видане Тернопільським територіальним управ-
лінням ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність – розпо
рядження № 12ПР2С від 29.05.2013 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженнями уповноваженої особи Національ-

ної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальника При-
карпатського територіального управління, на підставі пункту 3.2 
Розділу ІІ Порядку скасування реєстрації випусків акцій та ану-
лювання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, затвердженого 
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
від 30 грудня 1998 р. № 222 (у редакції рішення Державної комі-
сії з цінних паперів та фондового ринку від 14 липня 2005 р. 
№  398), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 ве-
ресня 2005 р. № 1113/11393 (зі змінами та доповненнями), ска-
совано реєстрацію випуску акцій у зв’язку з припиненням діяль-
ності акціонерного товариства шляхом його ліквідації 
ПрАТ  «ОСП» (76018, м. Івано-Франківськ, вул. Целевича, 34; код 
ЄДРПОУ: 03563293); розмір статутного фонду - 218500 грн, роз-
ділений на 874000 шт. простих іменних акцій номінальною вар-
тістю 0,25  грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 
№  33/09/1/11 від 02.06.2011 р., видане Івано-Франківським те-
риторіальним управлінням ДКЦПФР, анульовано – розпоря
дження № 11ПР1СА від 28.05.2013 року. 

4.06. 2013 р.
01010, м. Київ601, вул. Московська, 8, 
тел./факс: (044) 2542377
Email: press@nssmc.gov.ua
При використанні вищевказаної інформації посилання на прес

службу НКЦПФР обов’язкове.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«САГААВТО»

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «САГА-АВТО»
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30184563
Місцезнаходження: 02090, м. Київ, вул. Гродненська, 32-А
тел/факс: (044) 296-45-44
E-mail: at186@atrep.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для роз-

криття інформації: http://www.sagaauto.com.ua
Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Згідно з рішенням Акціонера ПрАТ «САГА-АВТО» (Рішення № 3 від 31.05.2013р.) відбу-

лися наступні зміни складу посадових осіб емітента:
Звільнено. Директор – Вітюк Любов Михайлівну (згоду на розкриття паспортних даних 

фізичною особою не надано) з 31.05.2013р. згідно із заявою про звільнення за власним 
бажанням та на підставі рішення Акціонера (Рішення № 3 від 31.05.2013р.). Часткою в ста-
тутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має. Перебувала на посаді з 22.12.2004р. по 31.05.2013р.

Призначено. Директор – Вараву Ніну Валеріївну (згоду на розкриття паспортних даних 
фізичною особою не надано) з 01.06.2013р. замість звільненого Директора та на підставі 
рішення Акціонера (Рішення №3 від 31.05.2013р.). Строк на який призначено особу – 3 роки. 
Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини не має. До цього працювала: ПрАТ «САГА – АВТО» на посаді менеджера.

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

Директор ПрАТ «САГААВТО» Варава Н.В., 01.06.2013р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИ
СТВО «ЗОЛОТИй КАРАВАй»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 34774998
1.4. Місцезнаходження емітента: 10005, м. Житомир, вул. Радонова, 11
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0412) 487877, 487879
1.6. Електронна поштова адреса емітента: zolotij_karavaj@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: http://www.bread.zt.ua/refers.htm
1.8. Вид особливої інформації – зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
Рішенням Наглядової ради ПрАТ «Золотий каравай», оформленим протоколом від 

31.05.2013 р., призначено Олешкевича Володимира Володимировича (паспорт серія ММ 
№  730 545, виданий Красноградським РВУ МВС України в Харківській обл. 31.10.2000 р., 
частка, якою володіє в статутному капіталі емітента – 9,9444%) генеральним директором 
Приватного акціонерного товариства «Золотий каравай», з 01.06.2013 року, строком на 
один рік. Олешкевич В.В. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 
Олешкевич В.В. виконує обов’язки генерального директора ПрАТ «Золотий каравай» з 
31.05.2012  р. по даний час та призначений на посаду генерального директора на новий 
строк без звільнення з посади в зв’язку із закінченням попереднього строку повноважень. 
Дані про інші посади, які обіймав Олешкевич В.В. протягом своєї діяльності, відсутні.

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

ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Генеральний директор  Олешкевич В.В. 
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РЕГЕНЕРАТ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «Регенерат» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
13373004
1.4. Місцезнаходження емітента 
93118 Лисичанськ Орджонікідзе, б.128
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
(06451) 5-44-86 5-43-86
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
reglis@emitent.net.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації 
http://www.regenerat.com.ua/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інфор-

мація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
На підставі наказу одноосібного виконавчого органу (Директора) №8 від 

31.05.2013 р. звільнена з посади Головного бухгалтера Іванченко Тетяна Володими-
рівна. паспорт серія ЕК номер 074446 виданий 05.03.1996 р. 1МВМ Лисичанського 
МВ УМВС України в Луганській області. Звільнення посадової особи виконано на 
підставі заяви про звільнення за власним бажанням у зв'язку із виходом на пенсію 
за віком. Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини немає. Перебувала на посаді Головного бухгалте-
ра емітента з квітня 2000 року.

На підставі наказу одноосібного виконавчого органу (Директора) №2 від 
31.05.2013 року призначена на посаду Головного бухгалтера з 01.06.2013 року 
Мяло Анастасія Іванівна, паспорт серія ЕН номер 145019 виданий 28.02.2002 р. 
2МВМ Лисичанського МВ УМВС України в Луганській області. Призначено на посаду 
на підставі власної заяви на невизначений строк. Часткою в статутному капіталі та 
пакетом акцій емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: бухгал-
тер ТОВ «Металопрофіль», головний бухгалтер ЛМВ спілки ветеранів Афганістану, 
бухгалтер ПРАТ «Регенерат».

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

ся у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодав-
ством. 

3.2.
Директор Запорожець В.І.

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника) 

М. П. 31.05.2013
(дата) 

Повідомлення
 про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
КОМЕРЦІйНИй БАНК ПІВДЕНКОМБАНК 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
19358767
1.4. Місцезнаходження емітента 
83015 м. Донецьк пр. Ватутіна 33-А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
/062/ 305-12-18 /062/ 305-12-18
1.6. Електронна поштова адреса емітента 
tcb@ucb-ua.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації 
www/pivdencombank.com
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
На підставі рішення Спостережної Ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» (протокол №24 від 31 травня 2013 року) з 
31  травня 2013 року звільнено в порядку переведення Заступника Голови Правління та 
члена Правління ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» Шевченко Ігоря Васильовича на підставі 
власної заяви та листа ПАТ «ТЕРРА БАНК». Посадова особа Шевченко Ігор Васильович 
(Паспорт: серія СН №045173, виданий Ленінградським РУГУ МВС України в м. Києві від 
22.08.1995 р.) перебував на посаді Заступника Голови Правління та члена Правління 
ПАТ  «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» 1 місяць та 23 дні, часткою в статутному капіталі емiтента 
не володіє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
В.о. Голови Правління Коробко О.О.

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. 01.06.2013 р.
(дата) 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ШЛЯхБУД»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Шлях
буд»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14220580
1.4. Місцезнаходження емітента: вул. Одинцова, буд. 7-б, м. Чернігів, 14030
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (04622) 3-50-14
1.6. Електронна поштова адреса емітента: dorstroycn@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: shlyahbud.pat.ua
1.8. Вид особливої інформації: відомості про заміну складу посадових осіб 

емітента
2. Текст повідомлення

За наказом генерального директора вiд 31.05.2013р. № 12к Глушенок Iрину 
Василiвну ( паспорт серiя НК № 810995 , виданий Деснянським ВМ УМВС України 
в Чернiгiвський обл. 08.06.200р.) звiльнена з посади головного бухгалтера 
ПрАТ  «Шляхбуд» за згодою сторiн. Глушенок I.В. перебувала на посадi головно-
го бухгалтера з 03.04.2012р., не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє часткою у статутному капiталi.

За наказом Генерального директора вiд 31.05.2013р. № 13к Шевченко Iнна 
Василiвна ( паспорт серiя НК № 217087. виданий Деснянським ВМ УМВС України 
в Чернiгiвський обл. 05.11.1996р.) приступила до виконання обов`язкiв головно-
го бухгалтера ПрАТ «Шляхбуд» з 01.06.2013р. на невизначений термiн на пiдставi 
її вiдповiдної письмової заяви. Ранiше вона обiймала посаду головного бухгал-
тера в ТОВ ТВФ «Райдуга», не має непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини, не володiє часткою у статутному капiталi.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

3.2. Найменування посади:
Генеральний директор  В.В.Домашенко

01.06.2013р.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ІНГУЛЕЦЬКИй ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНИй 

КОМБІНАТ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому 
виданні)

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Інгу-

лецький гірничо-збагачувальний комбінат»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товари-

ство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00190905
1.4. Місцезнаходження емітента: 50064, Україна, Дніпропетровська обл., 

м.  Кривий Ріг, вул. Рудна, 47
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (056) 407-63-11, факс 

(056)  407-63-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента: info@ingok.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-

тентом для розкриття інформації: http://ingok.metinvestholding.com
1.8. Вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента ПАТ «ІНГЗК»
2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням Наглядової ради ПАТ «ІНГЗК», протокол № 93 від 
31.05.2013 р., відбулись наступні зміни складу посадових осіб:

Герасимчук Олександр Миколайович (паспорт АЕ 811224, виданий Інгулець-
ким РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській обл. 02.09.1997р.) 
подовжено термін повноважень виконуючого обов’язки Генерального директора 
ПАТ «ІНГЗК» на період з 02  червня 2013 р. по 01 липня 2013р. (включно). По-
передня посада яку обіймала вказана особа: Головний інженер ПАТ «ІНГЗК». 
Володіє часткою у Статутному капіталі ПАТ «ІНГЗК» у розмірі 0,0000347873%. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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

титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законо-
давством.

В.о. Генерального директора  Герасимчук Олександр Миколайович

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИй БАНК «СТОЛИЧНИй»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості

Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство 
Акціонерний Банк «СТОЛИЧНИЙ»

Організаційно-правова форма 
емітента

Публічне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20028816
Місцезнаходження емітента 40024, м. Суми, вул. Харківська, 1
Міжміський код, телефон та факс 
емітента

(0542) 65-98-15

Електронна поштова адреса 
емітента

info@cap.com.ua

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

http://stolychnyi.ua/novini/91-
povdomlennya-pro-viniknennya-osoblivo-
nformacz-pro-emtenta-01062013.html

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

2. Текст повідомлення
Наглядовою Радою ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ» було прийняте рiшення про 

вiдкриття територіально відокремленого безбалансового вiддiлення 
ПАТ  АБ  «СТОЛИЧНИЙ» у м. Суми (протокол № 41 вiд 31.05.2013р.). Підстава: 
розширення банківської мережі для якісного обслуговування клiєнтiв. 

Повне найменування вiддiлення: Сумське вiддiлення № 6 Публiчного 
акцiонерного товариства Акцiонерного Банку «СТОЛИЧНИЙ».

Мiсцезнаходження: 40004, Сумська обл., м. Суми, вул. Металургів, буд. 4. 
Вiддiлення буде виконувати функцiї з проведення банкiвських операцiй та 

надання послуг вiдповiдно до Положення про Сумське вiддiлення № 6 
ПАТ  АБ  «СТОЛИЧНИЙ». 

3. Підпис
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в 

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства: 
Голова Правління  Шульженко Галина Миколаївна. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПЛАСКЕ» 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
Приватне акціонерне товариство «ПЛАСКЕ» 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
Акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
30202681
1.4. Місцезнаходження емітента 
65001 м. Одеса Академіка Заболотного, буд.12
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
048-7385-385 048-7287221
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 
law@plaske.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації: www.plaske.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація 

про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Рішення про звільнення прийнято Генеральним директором 31.05.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано за власним бажанням працівника у зв`язку із 

переведенням на іншу посаду на підставі наказу № 3053101/14/1302 від 31.05.2013 р.
Посадова особа Ракулянська Ольга Валеріївна (Паспорт: серія КЕ номер 359199 ви-

даний 12.08.1996 р. Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області), яка займала 
посаду Головний бухгалтер, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 09.04.2012 р.
На посаду Головного бухгалтера нікого не призначено.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Генеральний директор хачатурян Артем Рафікович

(підпис) (ініціали та прізвище керівника) 

М. П. (дата) 

 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«МІЖНАРОДНИй ЦЕНТР КУЛЬТУРНИх ТА ДІЛОВИх 

ЗВ’ЯЗКІВ «КОНСАЛТІНГ УКРАЇНА»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості 
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Міжнародний 

центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19032971
1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Ігорівська, буд. 1/8
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 201-14-00
1.6. Електронна поштова адреса емітента: ndol@cu.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для 

розкриття інформації: www.cu.kiev.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про 

іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
01.06.2013р. Наглядовою радою Приватного акціонерного товариства «Міжнародний 

центр культурних та ділових зв’язків «Консалтінг Україна» прийняте рішення про зміну скла-
ду посадових осіб, а саме:

- звільнено з посади Директора Мар’яновича Миколу Ігоровича. Звільнення посадової 
особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради від 01.06.2013р. Часткою в 
статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій осо-
бі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом 
якого особа перебувала на посаді: 13 років. Згоду на розкриття паспортних даних особа не 
надавала.

- призначено на посаду Директора Єжакова Станіслава Гавриловича. Призначення по-
садової особи виконано на підставі протоколу засідання Наглядової ради від 01.06.2013р. 
Часткою в статутному капіталі емiтента не володіє. Розмір пакета акцій емітента, які нале-
жать цій особі: 0 акцій. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї 
діяльності: заступник директора ТОВ «ОВІТО УКРАЇНА», менеджер проекту в Міжнародному 
центрі інформаційних технологій «Ай Ем Ті». Згоду на розкриття паспортних даних особа не 
надавала.

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2.Директор  Єжаков С.Г.

   03.06.2013р.
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1. Інформація про емітента та його фінансовогосподарський стан
1.1 Загальна інформація про емітента:
1.1.1 Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК»
1.1.2 Скорочене найменування ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
1.1.3 Код за ЄДРПОУ 19388768
1.1.4 Місцезнаходження Україна, 83001 м. Донецьк, вул. Артема, 125
1.1.5 Засоби зв'язку (телефон, факс, електронна пошта) тел. (062) 345-10-40, 335-93-53, 335-71-10
1.1.6 Дата державної реєстрації емітента; орган, що здійснив державну 

реєстрацію емітента
Дата державної реєстрації – 19.05.1993р.
Місце проведення державної реєстрації – ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДОНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
19.05.1993 р. під №170 банк зареєстровано Національним банком України. 12 липня 2000 р. було внесено 
запис до Ре єстру банків, їх філій та представництв щодо зміни назви Акці онерного банку «Сільськогос-
подарський акціонерний банк» на «Акціонерний банк «Донеччина». 28 січня 2004 р. було внесено запис 
до Державного Реєстру банків про реє страцію змін до Статуту Акціонерного банку «Донеччина» у зв’язку 
із зміною назви банку на Акціонерний банк «Укра їнський Бізнес Банк»; 20.06.2011р. було проведено 
державну реєстрацію змін до статуту банку у зв’язку із зміною назви банку на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК»

1.1.7 Предмет і мета діяльності Предмет діяльності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» (надалі – 
Банк або Емітент): здійснення банківських операцій у межах ліцензії Національного банку України № 104 
від 
«20» жовтня 2011 р.
Мета діяльності Банку: акумулювання грошових коштів і використання фінансових та кредитних ресурсів 
для ефективного соціально-економічного розвитку суб’єктів господарської діяльності різних галузей 
народного господарства незалежно від форм власності

1.1.8 Інформація про посадових осіб із зазначенням прізвища, імені та по батькові, повної назви посади, року народження, освіти, кваліфікації, виробничого стажу, стажу роботи 
на цій посаді, основного місця роботи і посади на основному місці роботи:

а) голова та члени колегіального виконавчого органу
Косогов Владислав Анатолійович – Голова Правління, 1974 рік народження, освіта вища, закінчив Краматорський економіко-гуманітарний інститут та здобув кваліфікацію еконо-
міста; стаж роботи – 12 років, стаж роботи на посаді – 2 рік 8 міс.;
Член Правління - Панасейко Ірина Миколаївна – головний бухгалтер; 1960 рік народження, освіта вища, закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «фінанси та 
кредит»; стаж роботи – 30 р., стаж роботи на посаді Члена Правління - 20 років; стаж роботи на посаді головного бухгалтеру банку – 20 років;
Бахтіна Олена Емирівна – член правління, 1971 рік народження, освіта вища, закінчила Українську інженерно-педагогічну академію; здобула кваліфікацію "інженера-економіста"; 
стаж роботи – 23 р., стаж роботи на посаді члена правління – 1,5р.
Колишкін Михайло Сергійович – член правління, 1969 рік народження, освіта вища, закінчив: Московський державний технічний університет ім. М.Е. Баумана, здобув кваліфікацію 
"інженера-механіка"; Міжнародний університет фінансів, здобув кваліфікацію "спеціаліст з фінансів"; стаж роботи – 20 р., стаж роботи на посаді члена правління – 2 роки.
Мішук Наталя Сергіївна – член правління, 1980 рік народження, освіта вища, закінчила Донецький національний університет, здобула кваліфікацію "юриста"; стаж роботи – 11 р., 
стаж роботи на посаді члена правління – 3 роки.
Соркіна Анжела Валентинівна – член правління, 1966 рік народження, освіта вища, закінчила Донецький інститут підприємництва, здобула кваліфікацію "економіста"; стаж роботи 
– 25 р., стаж роботи на посаді члена правління – 2 роки.
Запорожченко Ганна Сергіївна – член правління, 1971 рік народження, освіта вища, закінчила Донецький державний університет, здобула кваліфікацію "математик", Донецький 
державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, здобула кваліфікацію "економіст"; стаж роботи – 20 р., стаж роботи на посаді члена правління – 1 р. 8 міс.

б) голова та члени Наглядової ради
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ УНІВЕРСАЛ-Л» (код за ЄДРПОУ 35537515) – Голова Спостережної ради. У зв’язку з тим, що Голова 
Спостережної ради – юридична особа, то інформація щодо освіти, кваліфікації, виробничого стажу, посади, яку особа займає на основному місці роботи – не надається. 
Особу обрано Головою Спостережної ради загальними зборами банку, що відбулися 10.04.2012р.;
Загоруйко Євгеній Вячеславович – Член Спостережної ради; 1971 рік народження, освіта – вища, закінчив у 1996р. Слов’янський дер жав ний пе дагогі чний ін сти тут та здобув 
кваліфікацію вчителя мате ма тики, інфор ма тики та об числю вальної тех ні ки; закінчив у 2003р. Хар ківський наці о нальний уні вер ситет ім. В.Н.Ка рам зіна та здобув кваліфікацію 
еко номіст; стаж роботи – 12 років; стаж роботи на посаді члена спостережної ради – 3 роки; основне місце роботи – ТОВ «РІЕЛТІ ІСТЕЙТ ГРУПП», займає посаду заступник 
директора з економічних питань. 
Єрьоміна Ольга Вікторівна – член Спостережної ради, 1951 рік народження, освіта – вища, закінчила Донецький національний університет та здобула кваліфікацію економіст; 
стаж роботи – 36 років; стаж роботи на посаді члена спостережної ради – 2 роки; на даний момент - пенсіонер; 
Щербак Ольга Святославівна – член Спостережної ради, 1982 рік народження, освіта – вища, закінчила Донецький національний університет управління та здобула 
кваліфікацію спеціаліст з фінансів; стаж роботи – 8 років; стаж роботи на посаді члена спостережної ради – 1 рік; основне місце роботи – ТОВ «РІЕЛТІ ІСТЕЙТ ГРУПП», 
займає посаду економіста з управління проектами; 
Волкова Тамара Михайлівна – член Спостережної ради, 1951 рік народження, освіта – вища, закінчила Київський інститут народного господарства та здобула кваліфікацію 
економіста; стаж роботи – 36 років; стаж роботи на посаді члена спостережної ради – 1 рік; на даний момент - пенсіонер; 

в) ревізор або голова та члени ревізійної комісії (за наявності)
Афендікова Ольга Миколаївна – Голова Ревізійної комісії, 1972 рік народження; освіта – вища, закінчила: Горлів сь кий державний педа го гічний інститут іно земних мов ім. Н.К. 
Крупської та здобула звання вчи теля середньої школи, Міжна род ний університет фінансів та здобула кваліфікацію "економіст"; стаж роботи – 24 роки; стаж роботи на посаді 
Голови Ревізійної комісії – 1 рік; основне місце роботи – ЗАТ "СТРАХОВА КОМ ПАНIЯ "СТРАХОВI ГАРАНТIЇ", займає посаду Головного бухгалтера;
Зелінська Марія Трохимівна - член Ревізійної комісії, 1949 рік народження; освіта – вища, закінчила Донецький державний університет та здобула кваліфікацію "економіст"; 
стаж роботи – 39 років; стаж роботи на посаді члена Ревізійної комісії – 5 років; на даний момент – пенсіонер;
Єжело Ольга Борисівна - член Ревізійної комісії, 1981 рік народження; освіта – вища, закінчила Донецький національний технічний університет та здобула кваліфікацію 
"економіст-бухгалтер"; стаж роботи на посаді члена Ревізійної комісії – 1 рік; основне місце роботи – ТОВ «ДТЕК СЕРВІС», пров. спеціаліст відділу обліку послуг та МБП 
Департаменту бухгалтерського обліку;

г) корпоративний секретар (за наявності) корпоративний секретар – відсутній
ґ) головний бухгалтер (за наявності) Панасейко Ірина Миколаївна – головний бухгалтер; 1960 рік народження, освіта вища, закінчила 

Донецький державний університет за спеціальністю «фінанси та кредит»; стаж ро боти – 30 р., стаж 
роботи на посаді Члена Правління – 20 ро ків; стаж роботи на посаді головного бухгалтеру банку – 
20  років

1.1.9 Відомості про середню заробітну плату членів колегіального 
виконавчого ор га ну або особи, яка здійснює повнова жен ня 
одноосібного виконавчого органу, за останній квартал та 
завершений фінан со вий рік, що передував року, в якому 
по даються документи

середня заробітна плата членів Правління Банку за перший квартал 2013 року склала 52,8 тис.грн.; 
середня заробітна плата членів Правління за 2012 рік склала 55,0 тис.грн.

1.1.10-1 Інформація про депозитарій, який здійснює обслуговування емісії акцій:
а) повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»
б) Місцезнаходження вул. Б. Грінченка, 3, м. Київ, Україна, 01001
в) код за ЄДРПОУ 30370711
г) реквізити договору про обслуговування емісії акцій емітента №Е-5688/д від 17.04.2013р.
ґ) номер і дата видачі ліцензії на провадження професійної діяльності 

на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитар-
ної діяльності депозитарію цінних паперів

Серія АВ № 581322; дата видачі – 25.05.2011р.
на підставі рішення ДКЦПФР від 19.09.2006 р. №823, строк дії ліцензії - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.

1.1.11 Інформація про осіб, відповідальних за проведення аудиту емітента:

Додаток 9 до Порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу акціонерного товариства

Проспект емісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИй БІЗНЕС БАНК», щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
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а) повне найменування і код за ЄДРПОУ аудиторської фірми або 
прізвище, ім'я та по батькові аудитора

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Укрвостокаудит» , код за ЄДРПОУ 
19348835

б) місцезнаходження 83001, м. Донецьк, вул. Артема,74, оф.214
в) реквізити свідоцтва про внесення до реє стру аудиторів та 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські пере вір ки 
фінансових установ, що здійсню ють діяльність на ринку цінних 
паперів (як що емітент є фінансовою установою, що здійснює 
діяльність на ринку цінних паперів)

№428 від 17.04.2007р.; строк дії – до 04.11.2015р.
Серія та номер: АБ№000391

г) реквізити свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво № 0025 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р. термін дії: до 04.11.2015 р.

1.1.12 Відомості про участь емітента в асоціаціях, консорціумах, 
концернах, корпораціях, інших об'єднаннях підприємств

• Незалежна асоціація банків України (НАБУ)
• Національна система масових електронних платежів (НСМЄП)
• S.W.І.F.T. (Socіety for Worldwіde Іnterbank Fіnancіal Telecommunіcatіons) — міжнародна міжбанківська 
система передачі інформації та здійснення платежів
• Українська Національна Іпотечна Асоціація
• Асоціація "Українські фондові торговці"
• Приватне акціонерне товариство «Фондова біржа «ІННЕКС»
• Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв (ПАРД)
• Донецька Торгово-промислова палата

1.2 Інформація про статутний капітал і акціонерів емітента:
1.2.1 Розмір статутного капіталу товариства на дату прийняття рішення 

про публічне розміщення акцій
234 160 000,00 грн. (Двісті тридцять чотири мільйони сто шістдесят тисяч гривень 00 копійок)

1.2.2 Номінальна вартість і загальна кількість акцій Номінальна вартість однієї акції – 0,10 грн. (Нуль гривень десять копійок)
Загальна кількість акцій – 2 341 600 000 (Два мільярди триста сорок один мільйон шістсот тисяч) штук

1.2.3 Кількість розміщених товариством акцій кожного типу Прості іменні акції – 2 341 597 979 (Два мільярди триста сорок один мільйон п’ятсот дев’яносто сім тисяч 
дев’ятсот сімдесят дев’ять) штук 
Привілейовані іменні акції – 2 021 (Дві тисячі двадцять одна) штука

1.2.4 Кількість розміщених товариством привілейованих акцій кожного 
класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох класів)

Привілейовані акції випускалися одного класу

1.2.5 Інформація про наявність викуплених товариством акцій на дату прийняття рішення про розміщення акцій:
а) кількість 0 штук
б) тип ---
в) клас (за наявності привілейованих акцій кількох класів) ---
г) форма випуску ---
ґ) форма існування ---
1.2.6 Кількість акцій, що перебувають у власності членів виконавчого 

органу емітента або особи, яка здійснює повноваження 
одноосібного виконавчого органу

65 622 (Шістдесят одна тисяча шістсот двадцять дві) шт.

1.2.7 Перелік власників пакетів акцій (10 від сотків і більше) із 
зазначенням відсотка та кількості акцій кожного власника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ УНІВЕРСАЛ-Л" – 2 324 089 796 штук 
простих іменних акцій, що складає 99,2522%

1.3 Інформація про цінні папери емітента:
1.3.1 інформація про випуски акцій емітента (щодо кожного випуску) із зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків акцій, органів, що видали відповідні свідоцтва, 

номінальної вартості, кількості кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількості кожного класу привілейованих акцій (у разі розміщення привілейованих 
акцій), загальної суми випуску, форми випуску акцій, форми існування

№ 
п/п

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Дата свідоцтва про 
реєстрацію випусків 

Орган, що видав 
відповідне 
свідоцтво 

Кількість цінних 
паперів

Номінальна 
вартість цінних 

паперів

Загальна сума 
випуску

Тип та категорія 
акцій

Форма 
випуску 

1. 505/1/94 13.12.1994р. МФУ 260 600 0,10 26 060,00 прості іменні Докумен тарна
2 021 0,10 202,10 привілейо вані 

іменні
Докумен тарна

2. 259/1/95 13.07.1995р. МФУ 1 209 884 0,10 120 988,40 прості іменні Докумен тарна
3. 389/1/96 14.08.1996р. МФУ 8 604 944 0,10 860 494,40 прості іменні Докумен тарна
4. 74/1/97 29.01.1997р. ДКЦПФР 9 031 929 0,10 903 192,90 прості іменні Докумен тарна
5. 103/1/98 27.02.1998р. ДКЦПФР 7 500 000 0,10 750 000,00 прості іменні Бездоку ментарна
6. 626/1/98 01.12.1998р. ДКЦПФР 66 999 525 0,10 6 699 952,50 прості іменні Бездоку ментарна

627/1/98 01.12.1998р. ДКЦПФР 2 021 0,10 202,10 привілейо вані 
іменні

Бездоку ментарна

7. 183/1/00 24.04.2000р. ДКЦПФР 159 897 979 0,10 15 989 797,90 прості іменні Бездоку ментарна
8. 612/1/00 24.11.2000р. ДКЦПФР 271 597 979 0,10 27 159 797,90 прості іменні Бездоку ментарна
9. 395/1/06 06.09.2006р.

дата видачі свідоцтва 
– 30.08.2007р.

ДКЦПФР 341 597 979 0,10 34 159 797,90 прості іменні Бездоку ментарна

10. 230/1/08 12.06.2008р.
дата видачі свідоцтва 

– 12.10.2010р.

ДКЦПФР 1 341 597 979 0,10 134 159 797,90 прості іменні Бездоку ментарна

11. 77/1/2012 22.05.2012р.
дата видачі свідоцтва – 

10.07.2012р

НКЦПФР 2 341 597 979 0,10 234 159 797,90 прості іменні Бездоку ментарна

1.3.2 інформація про облігації емітента (що до кожного випуску) із 
зазначенням рек ві зитів свідоцтв про реєстрацію ви пусків облігацій, 
органів, що видали від повідні свідоцтва, виду облігацій, кількості 
облі гацій, номінальної вартості облігації, за гальної суми випуску, 
форми випуску, форми існування

Облігації не випускалися

1.3.3 інформація про інші цінні папери, розміщені емітентом, із 
зазначенням реквізитів свідоцтв про реєстрацію випусків цінних 
паперів, органів, що видали відповідні свідоцтва, виду цінних 
паперів, кількості, номінальної вартості, загальної суми випуску, 
форми випуску, форми існування

Інші цінні папери не випускалися

1.3.4 відомості щодо організаторів торгівлі, на яких продавались або 
продаються цінні папери емітента (у разі здійснення таких 
операцій)

Акції ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" продавалися на організаторі торгівлі: Приватне акціонерне товариство 
Фондова біржа «ІННЕКС» (далі – Біржа). Відомості про Біржу:
Місцезнаходження: 01015, м.Київ, вул. Московська, б. 43, прим. 11.
Код за ЄДРПОУ: 23425110
Місце і дата проведення державної реєстрації: Печерська районна у місті Києві державна адміністрація, 
03.07.1997р. (свідоцтво: серія А01 № 650441, видане 05.07.2010 р.)
Тел.: (044) 459-31-48; Факс: (044) 496-34-26
Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на 
фондовому ринку серія АГ№399006 видана 28.07.2010р., термін дії–до 17.11.2019р.

1.4 Інформація про діяльність емітента та його фінансовогосподарський стан:
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1.4.1 Чисельність штатних працівників (станом на 
останнє число кварталу, що передував кварталу, у якому подаються 
документи)

Чисельність штатних працівників станом на 31.03.2012р. - 869

1.4.2 Перелік ліцензій (дозволів) емітента на провадження певних видів 
діяльності із зазначенням терміну закінчення їх дії

Банківська ліцензія на право надання банківських послуг №104, видана Національним банком України 
20.10.2011р. (строк дії – необмежений)
Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій №104, видана Національним банком України 
20.10.2011р. (строк дії – необмежений)
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – діяльність з 
управління цінними паперами, серія АЕ №617847, видана Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку 20.03.2012 (строк дії – необмежений)
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська 
діяльність, серія АЕ №185240, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
19.10.2012 (строк дії – необмежений)
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська 
діяльність, серія АЕ №185241, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
19.10.2012 (строк дії – необмежений)
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг, 
серія АЕ №185242, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.10.2012 (строк 
дії – необмежений)
Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяль ність – депозитарна діяльність зберігача 
цінних паперів, се рія АЕ №185213, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 
19.10.2012 (строк дії – необмежений)

1.4.3 Опис діяльності емітента станом на кінець звітного періоду, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії, а саме 
дані про:

а) обсяг основних видів продукції (послуг, робіт), що виробляє (надає, 
здійснює) емітент

За станом на 31.03.2013р. ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" має право на здійснення банківських та валютних 
операцій на основі ліцензії Національного банку України №104 від 20.10.2011р. на здійснення банківських 
операцій та Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, що дозволяє Банку надавати якісні 
послуги та здійснювати комплексне обслуговування клієнтів. Банк також діє на фондовому ринку на 
основі ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме на здійснення 
брокерської, дилерської діяльності, андерайтингу, управління цінними паперами, а також депозитарної 
діяльності зберігача. 

Основними видами діяльності Банку є:
1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і 
фізичних осіб;
2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських 
металах; 
3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських 
металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. 
4) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені; 
5) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у 
грошовій формі; 
6) лізинг.
Основним джерелом доходу Банку є кредитування юридичних і фізичних осіб, розміщення депозитів та 
кредитів у інших комерційних банках. Внаслідок виконання цих операцій протягом 1 кварталу 2013р. 
були отримані процентні доходи в сумі 131 904тис.грн. Крім того, Банком здійснюється розміщення 
ресурсів у придбання державних цінних паперів у портфелі на продаж та до погашення. Станом на 
31.03.2013р. обсяг портфелю державних цінних паперів досяг значення 632 127,9 млн..грн.; процентні 
доходи від вказаних вкладень склали майже 8млн.грн. у 2012 році та більш ніж 1,5 млн.грн. у першому 
кварталі 2013 року.

б) ринки збуту та особливості розвитку галузі, у якій здійснює 
діяльність емітент

Банки – це установи, функцією яких є кредитування суб'єктів господарської діяльності та 
громадян за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, населення та інших кредитних 
ресурсів, касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та 
інших операцій, передбачених Законом України "Про банки та банківську діяльність". Вони є еконо-
мічно самостійними і повністю незалежними від виконавчих та розпорядчих органів державної 
влади в рішеннях, пов'язаних з їх оперативною діяльністю, а також щодо вимог, вказівок, які не 
відповідають чинному законодавству. Банківська система України є дворівневою і складається з 
Національного банку України та комерційних банків різних видів і форм власності. Національний 
банк є центральним банком країни, її емісійним центром, проводить єдину державну політику в 
галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці, організує міжбанківські розрахунки, 
координує діяльність банківської системі в цілому. Йому належить монопольне право на випуск 
грошей в обіг, а також національних грошових знаків за рішенням Верховної ради України. 
Комерційні банки створюються на акціонерних або пайових засадах та здійснюють на договірних 
умовах кредитно-розрахункове, касове та інше банківське обслуговування підприємств установ, 
організацій та громадян. Яскраво вираженою тенденцією розвитку банківської системи України є її 
універсалізація, постійне поширення асортименту і якості послуг. Комерційним банкам притаман-
на швидка адаптація до економічної ситуації, наявність добре підготовленого персоналу, 
незважаючи на те, що їм бракує власного капіталу. Однак протягом останніх років спостерігається 
чітка тенденція до збільшення капіталу шляхом збільшення статутного капіталу банків. 
ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» здійснює банківські та валютні операції відповідно до Закону Україні «Про 
банки і банківську діяльність», Ліцензії та Генеральної валютної ліцензії Національного банку 
України №104. Банк пропонує суб’єктам малого та середнього бізнесу самі різноманітні види 
кредитів та депозитів, тісно співпрацює з комунальними підприємствами міста та області, 
сільськогосподарськими підпри ємствами, підприємствами вугільної, металургійної та хімічної 
промисловості; здійснює залучення та розміщення валютних коштів на міжнародних ринках. Банк 
є диверсифікованою структурою з мережею відділень та підрозділів як в містах Донецької 
області, так і в інших областях України. 
Найважливішими принципами формування відносин між Банком та його клієнтами є взаємна 
повага інтересів, спрямованість на розвиток довгострокових стабільних стосунків на засадах 
індивідуального підходу. Високоякісний банківський сервіс, атмосфера доброзичливого ділового 
спілкування сприяють зміцненню довіри з боку клієнтів. Про це свідчить зростання кількості 
нашої клієнтури. Станом на 01.04.2013р. загальна сума коштів клієнтів ПАТ "УКР БІЗ НЕС БАНК" 
склала майже 3 605 млн. грн. Серед суб’єктів господарської діяльності, що користуються 
послугами 
ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" – провідні підприємства та установи Донецького регіону, а також Київської, 
Полтавської, Запорізьської, Харківської областей та Криму.
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в) обсяги та напрями інвестиційної діяльності емітента Збільшення обсягів доходності активів, оптимізація їх структури планується досягнути шляхом 
оптимального розміщення сформованої ресурсної бази між різними видами активних операцій з 
врахуванням їх доходності та вартості ресурсів.
Банк буде підтримувати оптимальне співвідношення між такими основними напрямками діяльності в 
галузі розміщення ресурсів:
– кредитування, інвестиції та вкладення в цінні папери юридичних осіб – головні напрямки розміщення 
ресурсів;
– кредитування фізичних осіб, як перспективний сегмент ринку, зокрема, розвиток програм споживчого 
та ломбардного кредитування фізичних осіб; 
– міжбанківські кредити та депозити, операції з позабанківськими інструментами (гарантіями, акцептами, 
авалем векселів); 
– інвестиції в державні цінні папери;
Банк буде продовжувати кредитування корпоративних клієнтів, населення та зосередить на цьому 
основні матеріальні та трудові ресурси. Від посилення функціонування на ринку кредитування в значній 
мірі залежить фінансовий стан Банку, підвищення його конкурентоздатності. 
При здійсненні активних операцій Банк буде проводити процентну політику, яка базується на економічній 
ефективності операцій та підтримці необхідного рівня процентної маржі. 
Розвиток активних операцій Банк буде здійснювати з врахуванням оцінки ефективності різних сегментів 
ринка, планових показників та обмежень. 

г) стратегію досліджень та розробок наукові дослідження Банком не здійснюються
1.4.4 Відомості про філії та представництва емітента
1. Харцизьке відділення № 1 86700, Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Б. Хмельницького, 4.
2. Слов'янське відділення № 1 84100, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Леніна, 28.
3. Харцизьке відділення № 2 86700, Донецька обл. м. Харцизьк, пр. Спартаківський, 6-А.
4. Донецьке відділення № 2 83017, м. Донецьк, бул. Шевченко, 26
5. Донецьке відділення № 4 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 74
6. Донецьке відділення № 3 83082, м. Донецьк, вул. Артема, 143
7. Макіївське відділення № 1 86132, Донецька обл., м. Макіївка, бул. Горбачова, 3
8. Донецьке відділення № 6 83048, м. Донецьк, пр. Титова, буд.15
9. Донецьке відділення № 5 83117, м. Донецьк, вул. Петровського, 111 –г 
10. Донецьке відділення № 8 83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, 15-Б
11. Донецьке відділення № 7 83015 м. Донецьк, пр. Миру, 31-а
12. Донецьке відділення № 9 83045, м. Донецьк, пр.Ленінський, 55-А
13. Донецьке відділення № 10 83096, м. Донецьк, вул. Куйбишева, 90
14. Донецьке відділення № 12 83092, м. Донецьк, вул. 230-ої Стрілкової дивізії, 1-а
15. Донецьке відділення № 14 83096, м. Донецьк, пр. Панфілова, 67
16. Донецьке відділення № 15 83015, м. Донецьк, вул. Артема, 145-а 
17. Донецьке відділення № 17 83058, м. Донецьк, вул. Таганрозька, 19-а
18. Донецьке відділення № 18 83036, м. Донецьк, вул. П. Лумумби, 20
19. Маріупольське відділення №1 87500, м. Маріуполь, проспект Леніна, будинок 93 б, прим. 3
20. Донецьке відділення № 20 83102, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 4-а 
21. Маріупольське відділення №3 87500, м. Маріуполь, вул. Нове життя, 14
22. Ясинуватське відділення № 1 86000, Донецька обл., м. Ясинувата, вул. Орджонікідзе, 122
23. Маріупольське відділення №4 87523, м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, 145
24. Донецьке центральне регіональне відділення 83048, м. Донецьк, пр. Титова, 8-Б
25. Запорізьке відділення № 1 69037 м. Запоріжжя, пр. Леніна, 171
26. Донецьке відділення № 16 83055, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, б. 151
27. Краматорське відділення №1 84331, м. Краматорськ, б. Краматорський, 14 – а
28. Донецьке відділення № 22 83025, м. Донецьк, вул. Державна, 122 
29. Донецьке відділення № 23 83112, м. Донецьк, вул. Адигейська,14 
30. Донецьке відділення № 24 83047, м. Донецьк, Клайпеди, 29 
31. Донецьке відділення № 25 83060 м. Донецьк, вул. Куйбишева, 151-а 
32. Донецьке відділення № 26 83017 м. Донецьк, б. Шевченко, 41-а
33. Макіївське відділення № 2 86102 м. Макіївка, вул. 250 - річчя Донбасу, 8
34. Харцизьке відділення № 3 86700, м. Харцизьк, вул. Шалімова, 6
35. Київське регіональне відділення 01034 м. Київ, вул. Гончара, 26
36. Макіївське відділення № 3 86123 м. Макіївка, вул. Фонтанна, 44
37. Полтавська регіональна дирекція (відділення) 36014 м. Полтава, вул. Жовтнева, 64 «д»
38. Полтавське відділення № 1 36014 м. Полтава, вул. Ковпака, 15
39. Донецьке відділення № 1 83001 м. Донецьк, б. Пушкіна, 29
40. Макіївське центральне відділення 86157, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Шевченка, 28
41. Донецьке відділення № 27 83086 м. Донецьк, вул. Першотравнева, 51, літера А.
42. Севастопольська регіональна дирекція (відділення) 99011, м. Севастополь, вул. Велика Морська/Суворова, б. 35/39
43. Донецьке відділення № 28 83082 м. Донецьк, вул. Артема, б.143
44. Донецьке відділення № 29 83059 м. Донецьк, пр. Ілліча, 104 «б»
45. Київська регіональна дирекція (відділення) 01010 м. Київ, вул. Гайцана Миколи №2 (літера А)
46. Донецьке відділення № 30 83059, м. Донецьк вул. Елеваторна, 113
47. Дружківське відділення № 1 84200 м. Дружківка, вул. Леніна, 15 а 
48. Севастопольське відділення № 1 99029 м. Севастополь, вул. Соловйова, б.12
49. Донецьке відділення № 31 83059, м. Донецьк вул. Елеваторна, 113
50. Донецьке відділення № 21 83023, м. Донецьк, пр. П. Комунарів, 75
51. Севастопольське відділення № 2 99057, м. Севастополь, Гагарінський район вул. Паркова, 11
52. Севастопольське відділення № 3 99040, м. Севастополь, вул. Промислова, 1
53. Сімферопольське відділення №1 95000 м. Сімферополь, пр. Кірова, 66
54. Київське відділення № 2 Україна, 02192, м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1
55. Дзержинське відділення № 1 м. Дзержинськ, вул. Маяковського, б.19
56. Кримська регіональна дирекція (відділення) Україна, 99011, м. Севастополь, вул. Кулакова, будинок 36
57. Донецьке відділення № 11 Україна, 83100, м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 157 «б»
58. Харківське відділення № 1 61023, м. Харків, вул. Сумська, б. 71
59. Харківська регіональна дирекція (відділення) Україна, 61002, м. Харків, вул. Чернишевська, б. 31А
1.4.5 Відомості про грошові зобов'язання емітента (кредитна історія емітента (крім банків)):
а) які існують на дату прийняття рішення про розміщення акцій: кредитні правочини та зміни до них (номер і дата укладання правочину, сторони, вид правочину); кредитор за 

кожним укладеним кредитним правочином; сума зобов'язання за кожним укладеним кредитним правочином; валюта зобов'язання; строк і порядок виконання кредитного 
правочину; відомості про остаточну суму зобов'язання за кредитним правочином; рішення судів, що стосуються виникнення, виконання та припинення зобов'язань за 
укладеним кредитним правочином
На дату прийняття рішення про розміщення акцій існують наступні міжбанківські кредити:
Номер правочину Сторони Кредитор Сума та валюта зобов'язання Строк і порядок виконання 

кредитного правочину
Відомості про оста точну суму 
зобо в'я зан ня за кредитним 
правочином

11/4-1 EUR/B 
від 11.04.2013

ПАТ "УКРБІЗ НЕСБАНК" та 
АБ "Укргазбанк"

АБ "Укр газбанк" 1 000 000,00 EUR (ек-
вів.10 455 643,00 грн.)

25.04.2013, погашення тіла та 
від сотків у кінці строку

1 000 000,00 EUR
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15/4-1B від 
15.04.2013

ПАТ "УКРБІЗ НЕС  БАНК" 
та АТ "Ощад банк"

АТ "Ощад банк" 19 000 000,00 UAH 16.04.2013, погашення тіла та 
відсотків у кінці строку

19 000 000,00

15/4-2B від 
15.04.2013

ПАТ "УКРБІЗ НЕС БАНК" та 
АТ "Укр ексім банк"

АТ "Укрек сімбанк" 35 000 000,00 UAH 16.04.2013, погашення тіла та 
відсотків у кінці строку

35 000 000,00

Будь-які рішення судів за укладеними кредитними правочинами відсутні
б) які не були виконані: кредитні правочини та зміни до них Відсутні кредитні правочини, які не були виконані
1.4.6 Можливі фактори ризику в діяльності емітента – соціально-економічна ситуація, нестабільність законодавчої бази та системи оподаткування, нестійкий 

характер економіки та інфляція.
– велика ступінь кредитного ризику в силу недоступності достовірної інформації про кредитну історію 
клієнтів, відсутності централізованої бази таких даних, незадовільний фінансовий стан більшості 
позичальників.
– недостатньо великий інвестиційний потенціал внутрішніх українських інвесторів.
– розвиток ринку банківських послуг практично неможливий без створення сприятливого інвестиційного 
клімату.
– погіршення стану ринку цінних паперів.
Однією з першочергових умов успішної діяльності Банку як системної організації є ефективна система 
управління ризиками. Банком постійно здійснюються комплекси заходів щодо удосконалення системи 
управління ризиками Банку. Зокрема, розроблено і затверджене «Положення по управлінню ризиками в 
ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК".
Сьогодні в систему управління ризиками Банку входять такі складові: 
• управління кредитним ризиком;
• управління валютним ризиком;
• управління процентним ризиком;
• управління ризиком ліквідності;
• управління операційним ризиком.
Кожне з перерахованих напрямків регулюється комплексом відповідних внутрішніх нормативних 
документів Банку.
У сфері управління кредитним ризиком фахівці Банку керуються Кредитною політикою і Положенням 
про кредитування в 
ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК". Кредитний ризик найбільш актуальний для Банку, тому що в структурі його 
активів кредити клієнтам займають найбільшу питому вагу. Фактором зменшення кредитного ризику є 
Кредитний комітет, що дотримує чіткої процедури кредитування.
Система управління валютним ризиком охоплює внутрішні нормативні документи, що регламентують 
процедури керування валютною позицією Банку, а також форми звітності КУАП по валютній позиції в 
розрізі валют на індивідуальній і сукупній основі.
Управління процентним ризиком входить у компетенцію КУАП і Тарифного комітету й охоплює процедури 
(методики) ціноутворення для активів і зобов'язань, форми звітності побудовані на основі методики 
динамічного розриву обсягів активів і зобов'язань, чуттєвих до змін процентних ставок.
До системи управління ризиком ліквідності належать Положення по управлінню ліквідністю, Процес 
регулярної ідентифікації потреби в поточній і майбутній ліквідності і фінансуванні, що здійснюється 
шляхом розробки кредитно-ресурсного плану Банку, План на випадок виникнення кризових ситуацій, що 
постійно повинний удосконалюватися.
До системи управління операційним ризиком належать програми управління персоналом і розвиток 
кадрового потенціалу, Процедури і способи контролю дотримання облікової політики Банку; Процедури 
забезпечення безперебійної роботи Банку, документи регулюючий порядок надання окремих банківських 
послуг, Періодичне тестування технологій здійснення операцій.
Таким чином, Правління Банку приймає всі заходи для прийняттю зважених управлінських рішень, 
свідчення цьому – чітке дотримання економічних нормативів, установлених Національним банком 
України, що свідчить про можливості 
ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" захистити кредиторів і вкладників від непередбачених збитків.

1.4.7 Перспективи діяльності емітента на поточний та наступні роки Довіра суспільства, відкритість роботи Банку в поєднанні з державним контролем за діяльністю Банку 
створюють добру базу для поширення взаємодії з клієнтами, акціонерами Банку. Низький рівень 
платоспроможності населення потребує від Банку постійного пошуку нових методів банківського 
обслуговування, що дозволяють понизити нераціональні операційні витрати при умові збереження 
можливості кожного громадянина отримати необхідні банківські послуги. Потреби вкладників, 
індивідуальних приватних підприємців, малого бізнесу в банківському обслуговуванні, розвиток 
приватного підприємництва, зріст економічної активності населення, матеріальних та соціальних запитів 
громадян потребують від Банку постійного розширення переліку банківських продуктів, розробки нових 
операцій та послуг, які відповідають потребам клієнтів.

1.4.8 Відомості про юридичних осіб, у яких емітент володіє більше ніж 
10 від сотками статутного капіталу (активів), у тому числі про 
дочірні підприємства

 Юридичні особи, у яких Емітент володіє більше ніж 10% статутного фонду, відсутні; емітент не має 
дочірніх підприємств

1.4.9 Відомості про дивідендну політику емітента за останні п'ять років 
(інформація про нараховані та виплачені дивіденди, розмір 
дивідендів на одну акцію)

Протягом останніх п’яти років (згідно із рішеннями щорічних чергових загальних зборів акціонерів, на 
яких прий малися рішення про розподіл прибутку за наслідками фінансово-господарської діяльності) 
дивіденди нарахову ва лися тільки власникам привілейованих акцій. Розмір диві дендів за привілейовани-
ми акціями складає 50% (п’ятдесят відсотків) від номінальної вартості належних акціонеру привілейова-
них акцій.
Протягом останніх п’яти років сума дивідендів, що була нарахована власникам привілейованих акцій із 
розрахунку 0,05 гривень на одну акцію, склала 505,25грн.; сума дивідендів, що була сплачена власникам 
привілейованих акцій із розрахунку 0,05 гривень на одну акцію, склала 70,88грн. (з вирахуванням суми 
податку на дивіденди).

1.4.10 Відомості про провадження у справі про банкрутство або про 
застосування са на ції до товариства чи юридичної осо би, в 
ре зу льтаті реорганізації якої утво ри ло ся то ва риство, протягом 
трьох років, що пе ре дували року здійснення розміщення акцій

Фактів провадження у справі про банкрутство або про застосування санації до Банку не було

1.4.11 Баланс та звіт про фінансові результати за звітний період, що передував кварталу, у якому подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

Звіт про фінансовий стан
за I квартал 2013 року

(тис. грн.)
Найменування статті Звітний 

період
Попередній 

період
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 576510 933722
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 9340 8646
Торгові цінні папери - -
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток

- 302

Кошти в інших банках, у т. ч.: 9502 89067
в іноземній валюті - -
резерви під знецінення коштів в інших банках (6035) (8003)
Кредити та заборгованість клієнтів, у т. ч.: 3296301 2949823
кредити та заборгованість юридичних осіб, у т. ч.: 2797436 2460148
в іноземній валюті 856384 818853
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (54553) (61930)
кредити та заборгованість фізичних осіб, у т. ч.: 498865 489675
в іноземній валюті 80165 99304
резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів (90292) (102069)
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т. ч.: 579350 355213
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резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

- -

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т. ч.: - 37196
резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення

(117) (189)

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії - -
Інвестиційна нерухомість - -
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток 

1534 1529

Відстрочений податковий актив 1208 977
Основні засоби та нематеріальні активи 106682 108854
Інші фінансові активи, у т. ч.: 31783 22364
резерви під інші фінансові активи (54) (49)
Інші активи, у т. ч.: 3585 2960
резерви під інші активи (61) (35)
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття

3797 3797

Усього активів, у т. ч.: 4619592 4514450
в іноземній валюті 1843211 1860968
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у т. ч.: 137778 346361
в іноземній валюті 10238 84669
Кошти клієнтів, у т. ч.: 3886818 3604995
кошти юридичних осіб, у т. ч.: 2072248 2031323
в іноземній валюті 1072449 901607
кошти юридичних осіб на вимогу, у т. ч.: 304649 351599
в іноземній валюті 77911 14441
кошти фізичних осіб, у т. ч.: 1814570 1573672
в іноземній валюті 705673 714936
кошти фізичних осіб на вимогу, у т. ч.: 130557 106002
в іноземній валюті 13598 15497
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т. ч.: - -
в іноземній валюті - -
Інші залучені кошти 3223 3375
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2169 -
Відстрочені податкові зобов'язання - -
Резерви за зобов'язаннями 6191 2051
Інші фінансові зобов'язання 22525 12846
Інші зобов'язання 11710 7099
Субординований борг 162095 162094
Зобов'язання групи вибуття - -
Усього зобов'язань, у т. ч.: 4232509 4138821
в іноземній валюті 1925386 1830084
ВЛАСНИй КАПІТАЛ
Статутний капітал 234160* 234160
Емісійні різниці 11436 11436
Незареєстровані внески до статутного капіталу - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 37103 26161
Резервні та інші фонди банку 56298 56298
Резерви переоцінки 48086 47574
Усього власного капіталу 387083 375630
Усього зобов'язань та власного капіталу 4619592 4514450

* При складанні фінансової звітності банками України у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) відповідно до вимог «Порядку застосування 
методу трансформації під час складання фінансової звітності банків України», затвердженого 
Постановою Національного банку України від 10.12.2012 №510, банки здійснюють трансфор-
маційні коригування для складання фінансової звітності за МСФЗ у разі виявлення розхо-
джень між вимогами МСФЗ та нормативно-правовими актами Нацбанку, зокрема щодо за-
стосування вимог Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність в 
умовах гіперінфляції» до власного капіталу. 

Згідно цього при складанні «Звіту про фінансовий стан» станом на 31.12.2012р. до статут-
ного капіталу у розмірі 234 160,0 тис.грн. додається сума впливу гіперінфляції у розмірі 
6 226,0 тис.грн. Таким чином сума статутного капіталу, що відображається у «Звіті про фінан-
совий стан» станом на 31.12.2012р., складає 240 386,0 тис.грн. 

Інформація щодо статутного капіталу та емісійних різниць (емісійного доходу) розкрива-
ється банком у річній фінансовій звітності за 2012 рік (Примітка 23). 

Примітка 23. Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)
(тис. грн.)

Ря
до

к 

Найменування статті 

Кількість 
акцій в 

обігу (тис. 
шт.) 

Прості 
акції 

Емісій-
ний 

дохід

Вплив 
гипер-
інфля-

ції

Усього 

1 2 3 4 5 6 7
1 Залишок на 01.01.2011 1 341 600 134 160 11 436 6 226 151 822
2 Внески за акціями нового випуску - - - - - 
3 Власні акції (паї), що викуплені в 

акціонерів (учасників)
- - - - - 

4 Продаж раніше викуплених власних 
акцій

- - - - - 

5 Анульовані раніше викуплені власні 
акції

- - - - - 

6 Залишок на 31.12.2011 1 341 600 134 160 11 436 6 226 151 822
7 Внески за акціями нового випуску 1 000 000 100 000 - - 100 000
8 Власні акції (паї), що викуплені в 

акціонерів (учасників)
 -  -  - - - 

9 Продаж раніше викуплених власних 
акцій

 -  -  - - - 

10 Анульовані раніше викуплені власні акції  -  -  - - - 
11 Залишок на 31.12.2012 2 341 600 234 160 11 436 6 226 251 822

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за I квартал 2013 року
(тис. грн.)

Найменування статті

Звітний період Попередній період

за 
поточ-

ний 
квартал

за поточний 
квартал 

наростаю-
чим 

підсумком з 
початку року

За 
відповід-

ний 
квартал 
попере-
днього 

року

за відповідний 
квартал 

попереднього 
року 

наростаючим 
підсумком з 
початку року

1 2 3 4 5
Процентні доходи 131904 131904 101580 101580
Процентні витрати (97836) (97836) (72735) (72735)
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 
витрати)

34068 34068 28845 28845

Комісійні доходи 13292 13292 15885 15885
Комісійні витрати (1999) (1999) (1583) (1583)
Результат від операцій з цінними паперами 
в торговому портфелі банку 

- - - -

Результат від операцій з хеджування 
справедливої вартості

- - - -

Результат від переоцінки інших фінансових 
інструментів, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки через прибутки або 
збитки

1087 1087 - -

Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

183 183 299 299

Результат від операцій з іноземною 
валютою

1649 1649 2483 2483

Результат від переоцінки іноземної валюти (77) (77) (480) (480)
Результат від переоцінки об'єктів 
інвестиційної нерухомості

- - - -

Доходи/(витрати), які виникають під час 
первісного визнання фінансових активів за 
процентною ставкою, вищою або нижчою, 
ніж ринкова

- - - -

Витрати/(доходи), які виникають під час 
первісного визнання фінансових 
зобов'язань за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова

- - - -

Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та коштів в інших банках 

11493 11493 13281 13281

Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших 
фінансових активів

(32) (32) 1 1

Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж

- - - -

Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення

72 72 41 41

Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями

(4141) (4141) (13564) (13564)

Інші операційні доходи 669 669 306 306
Адміністративні та інші операційні витрати (41359) (41359) (37057) (37057)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих 
компаній

- - - -

Прибуток/(збиток) до оподаткування 14905 14905 8457 8457
Витрати на податок на прибуток (3984) (3984) (1908) (1908)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що 
триває

10921 10921 6549 6549

Прибуток/(збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування

21 21 (41) (41)

Прибуток/(збиток) 10942 10942 6508 6508
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі 
банку на продаж

511 511 - -

Переоцінка основних засобів та 
нематеріальних активів

- - - -

Результат переоцінки за операціями з 
хеджування грошових потоків

- - - -

Частка іншого сукупного прибутку 
асоційованої компанії

- - - -

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 
сукупним доходом

- - - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 511 511  
Усього сукупного доходу 11453 11453 6508 6508
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, 
що триває:

- - - -

чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію

- - - -

скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію

- - - -

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 
діяльності:

- - - -

чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію

- - - -

скоригований чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію

- - - -

Прибуток/(збиток) на акцію за квартал: - - - -



Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №102, 4 червня 2013 р. 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

12

чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

- - - -

1.4.12 Баланс та звіт про фінансові результати за звітний рік, що передував року, в якому 
подаються документи для реєстрації випуску акцій та проспекту їх емісії

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2012 року
(тис. грн.) 

Найменування статті 
При-
мітки 

31.12.2012 31.12.2011 01.01.2011

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 933722 633882 433733
Кошти обов'язкових резервів банку в 
Національному банку України

8646 8512 24205

Торгові цінні папери - - -
Інші фінансові активи, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або 
збиток

302 - -

Кошти в інших банках 7 89067 62458 51800
Кредити та заборгованість клієнтів 8 2945138 2108299 1768165
Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 355213 46172 9741
Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 37196 120492 17872
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 
компанії

11 - - -

Інвестиційна нерухомість - - -
Дебіторська заборгованість щодо поточного 
податку на прибуток 

1529 - -

Відстрочений податковий актив 1478 1398 1885
Основні засоби та нематеріальні активи 12 108854 108093 101997
Інші фінансові активи 13 22364 15054 8443
Інші активи 14 2960 7477 10029
Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та активи групи вибуття

15 3797 56 462

Усього активів 4510266 3111893 2428332
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 16 346361 70936 52191
Кошти клієнтів 17 3606832 2619993 2036552
Боргові цінні папери, емітовані банком - - -
Інші залучені кошти 18 3375 389 754
Зобов'язання щодо поточного податку на 
прибуток 

- 1430 668

Відстрочені податкові зобов'язання - - -
Резерви за зобов'язаннями 19 - - -
Інші фінансові зобов'язання 20 11009 7432 2945
Інші зобов'язання 21 7099 5615 4853
Субординований борг 22 162094 162054 104665
Зобов'язання групи вибуття - - -
Усього зобов'язань 4136770 2867849 2202628
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 23 240386 140386 140386
Емісійні різниці 23 11436 11436 11436
Незареєстровані внески до статутного 
капіталу

- - -

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 

65376 57335 44702

Резервні та інші фонди банку 56298 34310 29180
Резерви переоцінки - 577 -
Усього власного капіталу 373496 244044 225704
Усього зобов'язань та власного капіталу 4510266 3111893 2428332

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід за 2012 рік
 (тис. грн.) 

Найменування статті  При-
мітки 

Звітний 
період

Попередній 
період

Процентні доходи 26 514361 376653
Процентні витрати 26 (333569) (269479)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 180792 107174
Комісійні доходи 27 65901 68412
Комісійні витрати 27 (10162) (10301)
Результат від операцій з цінними паперами в торговому 
портфелі банку

- -

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості - -
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки через прибутки або збитки

1513 -

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж

9 2308 1375

Результат від операцій з іноземною валютою 11837 30958
Результат від переоцінки іноземної валюти (2880) (1355)
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості - -
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова

- -

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова

- -

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в 
інших банках

7, 8 (59122) (46428)

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 
заборгованості та інших фінансових активів

14, 15 (21) (1468)

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 - -
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 444 (125)
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 19 - -
Інші операційні доходи 28 1895 1016
Адміністративні та інші операційні витрати 29 (155758) (124306)
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній - -
Прибуток/(збиток) до оподаткування 36747 24952
Витрати на податок на прибуток 30 (6794) (7282)
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 29953 17670
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності та від продажу 
довгострокових активів, призначених для продажу після 
оподаткування 

76 93

Прибуток/(збиток) за рік 30029 17763
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж (577) 577
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів - -
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків

- -

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності

- -

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом

- -

Вплив перерахунку відстроченого податку у зв’язку зі 
зміною оподаткування згідно з податковим законодавством

- -

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 24 (577) 577
Усього сукупного доходу за рік 29452 18340
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 31 - -
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0,02 0,01
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію

0,02 0,01

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 31 - -
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію - -
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію

- -

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 
банку:

- -

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0,02 0,01
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію за рік

0,02 0,01

2. Інформація про акції, щодо яких прийнято рішення про публічне розміщення
2.1 Дата і номер протоколу загальних збо рів акціонерів товариства (або рішен ня єдиного 

акціонера товариства, або рі шення іншої особи, що відповідно до за конодавства 
виконує функції за галь них зборів), яким оформлені рішення про збільшення розміру 
статутного ка піталу това риства шляхом розміщення додат ко вих акцій існуючої 
номінальної вартості та про публічне розміщення акцій

Протокол №1 від 16.04.2013р.

2.2 Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій това ри с т ва, які 
зареєструвалися для участі у за галь них зборах акціонерів товари с т ва (за зна чається 
кількість голосу ю чих ак цій з питання порядку денного про публічне розміщення 
акцій), та кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про публіч-
не розміщення акцій

Загальна кількість голосів акціонерів - власників го лосуючих акцій товариства, які 
зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів товариства – 2 324 515 504 голоси
Кількість голосів акціонерів, які голосували за прийняття рішення про публічне розміщення 
акцій – 0 (нуль) голосів

2.3 Загальна номінальна вартість акцій, які планується розмістити 50 000 000,00 грн. 
(П’ятдесят мільйонів гривень 00 коп.)

2.4 Зобов'язання емітента щодо невикористання внесків, отриманих при розміщенні акцій 
в рахунок їх оплати, для покриття збитків товариства

Внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, емітент
 зобов’язується не використову ва ти для покриття збитків товариства (у разі наявності 
збитків)

2.5 Мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення акцій (конкретні 
обсяги та напрями використання)

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, планується 
спрямувати на розширення мережі відділень Банку; збільшення обсягів кредитування; 
збільшення об’єму інвестиційного портфелю Банку, зокрема за рахунок вкладень у державні 
цінні папери

2.6 Кількість акцій кожного типу, що планується розмістити, у тому числі кількість 
привілейованих акцій кожного класу (у разі розміщення привілейованих акцій кількох 
класів)

Пропонуються до розміщення прості іменні акції у кількості 
500 000 000 (П’ятсот мільйонів) штук; привілейовані іменні акції - не розміщуються

2.7 Номінальна вартість акції 0,10 (нуль гривень 10 копійок) гривень
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2.8 Ринкова вартість акцій 0,03 (нуль гривень 03 копійки) гривень. Ринкова вартість затверджена Спостережною радою 
ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» (протокол засідання Спостережної ради від 11.03.2013р.) на підставі 
«Звіту про незалежну оцінку 1 акції простої іменної в статутному капіталі ПУБЛІЧНОГО 
АК ЦІ ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК» з метою прийняття управлін-
ських рішень», що наданий суб'єктом оціночної діяльності Товариством з обмеженою 
відпові дальністю "Філін Кепітал Менеджмент" 

2.9 Ціна розміщення акцій 0,10 (нуль гривень 10 копійок) гривень
2.10 Обсяг прав, що надаються власникам акцій, які планується розмістити Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку Банку у вигляді 

дивідендів, на участь в управлінні Банком, на отримання частини майна Банку або вартості 
частини майна Банку у разі його ліквідації, отримання інформації про господарську 
діяльність Банку та інші права, передбачені діючим законодавством, що регулює питання 
створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. 

2.11 Порядок розміщення акцій та їх оплати:
2.11.1 Дати початку та закінчення строку укладання договорів з першими власниками; 

адреса, де відбуватиметься укладання договорів
Дата початку строку укладання договорів з першими власниками – 17.06.2013р.
Дата закінчення строку укладання договорів з першими власниками – 18.06.2013р.
Укладання договорів з першими власниками проводиться за адресою місце знаход ження 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕР НО ГО ТОВА  РИ С Т ВА ФОНДОВОЇ БІРЖІ «ІННЕКС»: 01015, м. Київ, вул. 
Московська, б. 43, прим. 11

2.11.2 Можливість дострокового закінчення строку укладання договорів з першими 
власниками

Передбачається можливість прийняття рішення про дострокове закінчення строку укладання 
договорів з першими власниками (у разі якщо на запланований обсяг акцій достроково 
будуть укладені договори з першими власниками та за умови 100-відсоткової сплати 
зазначених акцій)

2.11.3 порядок надання заяв на придбання акцій
Акціонери та інвестори, які бажають придбати акції, що розміщуються, надають на адресу ПАТ "УКР БІЗ НЕС БАНК" (Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 125) наступні документи: 
Заява на придбання акцій; пакет документів щодо ідентифікації акціонера; пакет документів щодо виконання акціонером вимог Національного Банку України, Закону «Про банки та 
банківську діяльність» та у повній відповідності до вимог «Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів», затвердженого Постано-
вою Правління Національного банку України від 08.09.2011 року №306 (надалі – Положення №306).
1) Заява повинна містити дані про повне найменування заявника — юридичної особи, або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, ідентифікаційні коди, адресу, номери теле-
фонів, банківські реквізити (за наявності), кількість акцій, які особа бажає придбати. Заяви від юридичних осіб підписуються заявником та засвідчуються печаткою заявника. Заяви від 
фізичних осіб підписуються особисто заявником. Заяви реєструються в порядку надходження.
2) Пакет документів щодо ідентифікації нових учасників Банку, які мають намір придбати акції Банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу – у 2 (двох) примірниках:
– для юридичної особи у вигляді (крім банків, зареєстрованих в Україні):
• виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) про проведення державної реєстрації юридичної особи від-
повідно до Закону про державну реєстрацію;
• витягу із торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її 
головний офіс;
• установчих документів, засвідчених нотаріально;
– для фізичної особи у вигляді:
• ксерокопії сторінок паспорта, які містять фотографію, прізвище, ім'я, по батькові (у разі наявності), дату народження, серію і номер паспорта, дату видачі та найменування органу, 
що його видав, реєстрацію місця проживання, інформацію про громадянство, засвідчені підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідчені нотаріально;
• копії документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків або серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляють-
ся від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), за-
свідченої підписом уповноваженої засновниками особи чи засвідченої нотаріально.
3) Пакет документів, що дають змогу зробити висновок про фінансовий стан учасників Банку - юридичних осіб, які мають намір придбати акції Банку в розмірі 1 і більше відсотків 
статутного капіталу з урахуванням його збільшення, а також про майновий стан учасника - фізичної особи та наявність у цих учасників достатньої кількості власних коштів для здій-
снення заявленого внеску до статутного капіталу Банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення – у 2 (двох) примірниках:
– для юридичних осіб - власників істотної участі, що планують здійснити додаткові внески до статутного капіталу Банку:
• фінансова звітність за періоди та за формами, визначеними Положенням №306;
• аудиторський висновок, який складений згідно з вимогами, передбаченими Положенням №306 щодо фінансового стану та про можливість набуття/збільшення істотної участі в 
Банку за рахунок власних коштів/власного капіталу. Аудиторський висновок також має містити інформацію щодо можливих фінансових наслідків придбання особою істотної участі в 
Банку, відсутності підстав для погіршення фінансового стану особи, її спроможності забезпечити погашення своїх зобов'язань або вести прибуткову діяльність;
• довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи - прямого учасника Банку, з яких здійснюватиметься оплата акцій/паїв, про наявність коштів на цих рахунках (ця вимога 
не поширюється на банки);
– для юридичних осіб, що планують здійснити додаткові внески до статутного капіталу Банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшення:
• фінансова звітність з відміткою органів статистики про її прийняття, яка має бути засвідчена підписами керівника та головного бухгалтера (за наявності такої посади) і відбитком 
печатки юридичної особи за останніх чотири звітних періоди (для юридичних осіб України - квартали, для іноземних юридичних осіб - окремо за кожний з останніх чотирьох звітних 
періодів, установлених законодавством країни походження іноземного інвестора). 
• висновки аудиторів/аудиторських фірм, що складені за підсумками проведеної перевірки фінансової звітності юридичних осіб. Разом із зазначеним висновком подаються копії сер-
тифіката аудитора України, який здійснював аудит.
– для фізичних осіб, які не є власниками істотної участі та вносять кошти до статутного капіталу Банку в розмірі 1 і більше відсотків статутного капіталу з урахуванням його збільшен-
ня:
• довідки органу державної податкової служби про подану декларацію про майновий стан і отримані доходи (податкову декларацію) за формою, установленою центральним органом 
державної податкової служби (далі - довідка податкової служби). Фізична особа подає довідку податкової служби за період один – три роки, що підтверджує наявність достатньої 
кількості власних коштів для забезпечення виконання нею зобов'язань щодо формування статутного капіталу Банку.
Юридична або фізична особа, яка має намір придбати істотну участь Банку, а також юридична особа, яка має намір набути/збільшити істотну участь у Банку шляхом унесення акцій 
Банку до її статутного капіталу або яка стане право наступ ником юридичної особи - власника істотної участі в Банку в разі реорганізації, або особа, яка набуде право власності на акції 
в розмірах, визначених статтею 34 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зобов'язана повідомити про свої наміри Банк і Національний банк до набуття істотної участі 
або її збільшення і подати пакет документів, визначених у Положенні №306.

2.11.4 порядок укладання договорів купівлі-продажу акцій Між Банком та членом Біржі (що діє на підставі договору комісії, який укладений з особою, яка бажає придбати акції та 
подала заяву на придбання акцій з всіма додатковими документами), укладається договір купівлі-продажу акцій, що 
розміщуються. При цьому кількість акцій, що продається відповідно до договору купівлі-продажу акцій, повинна 
відповідати кількості акцій, визначеної в заяві про придбання акцій, але в межах загальної суми розміщення з 
врахуванням кількості акцій, що залишилися для розміщення. Договори купівлі-продажу акцій повинні бути укладені не 
пізніше дати закінчення розміщення акцій, тобто до 18.06.2013р. включно. 

2.11.5 відомості про андеррайтера Емітент не користується послугами андеррайтера
2.11.7 строк, порядок та форма оплати акцій На підставі договорів купівлі-продажу акцій здій снюється оплата не менше 100% вартос ті акцій, виз наченої у Заяві та 

відповідному договорі купівлі-продажу. Оплата здійснюється в термін не пізніше 1700 18.06.2013р.
2.11.8 найменування банку та номер поточ ного

рахунку, на який вноситься оплата за акції (у разі оплати 
акцій гро шовими коштами); якщо оплата акцій 
здій снюється у на ціональній валюті та інозем ній валюті, 
окремо вказуються номери ра хун ків у національній та 
іноземній валютах, дата, на яку здійснюється оцінка 
іноземної валюти

Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національний валюті України на рахунок Банку №5004801 у 
ПАТ «УКР БІЗНЕС БАНК», МФО 334969, код ЄДРПОУ 19388768. Внески в іноземній валюті не здійснюються.

2.11.9 порядок видачі уповноваженими особами емітента 
документів, які підтверджують оплату акцій

Не пізніше одного робочого (банківського) дня, наступного за днем здійснення першим власником оплати акцій, Банк 
видає йому Свідоцтво про підтвердження оплати акцій, засвідчене печаткою Банку та підписами керівника та головного 
бухгалтера Банку
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2.12 Дії, що проводяться в разі до стро  ко вого закінчення строку 
укла да ння до го ворів з першими влас ни ками (якщо на 
заплано ва ний об сяг акцій достро ково бу дуть ук ладені 
договори з перши ми влас никами та за умови 100-від сот-
кової сплати зазначених акцій)

У разі дострокового закінчення строку укладання договорів з першими власниками (якщо на запланований обсяг акцій 
достроково будуть укладені договори з першими власниками та за умови 100-відсоткової сплати зазначених акцій), 
Правління Банку (відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Банку, протокол №1 від 16.04.2013р.) може 
прийняти рішення про достро ко ве закінчення строку укладання договорів з першими власниками

2.13 Дії, що проводяться в разі, якщо розміщення акцій 
здійснено не в повному обсязі

Право на затвердження результатів розміщення надано Правлінню Банку (відповідно до рішення загальних зборів 
акціонерів Банку, протокол №1 від 16.04.2013р.). У разі, якщо розміщення здійснено не в повному обсязі, Правління 
Банку затверджує результати укладання договорів з першими власниками, результати роз мі щення та звіт про результати 
розміщення ак цій у фактично розміщеному та сплаченому обсязі

2.14 Строк повернення внесків, унесених в оплату за акції, у 
разі визнання емісії акцій недійсною

У разі визнання емісії недійсною Емітент зо бов'язаний повернути інвесторам грошові внески, унесені в оплату за акції, не 
пізніше 30 днів с дати прий няття відповідного рішення Національною ко місією з цінних паперів та фондового ринку

2.15 Строк повернення внесків, унесе них в оплату за акції, у 
разі при йняття рішення про відмову від розміщення акцій

У разі відмови від розміщення акцій Емітент зо бов'язаний повернути інвесторам грошові внески, унесені в оплату за акції, 
не пізніше 30 днів с дати прий няття відповідного рішення Правлінням Банку

2.16 Строк повернення внесків, унесе них в оплату за акції, у 
разі неза тве р д же ння у встановлені строки резуль та тів 
розміщення акцій

У разі незатвердження Прав лін ням Банку результатів розміщення акцій у встановлені законо дав ством строки Емітент 
зо бов'язаний повернути інвесторам (первісним власникам) грошові внески, унесені в оплату за акції, 
не пізніше 30 днів з дня, наступного за кінцевим днем строку, відведеного законодавством для прийняття рішення про 
затвердження результатів розміщення

Від емітента:
Голова Правління 

ПАТ "УКРБІЗНЕСБАНК" Підпис В.А. Косогов
(посада) М.П. (прізвище, ім'я, по батькові)

Від аудитора:
Генеральний директор 

ТОВ «АФ «Укрвостокаудит» Підпис Г.В. Сочинська
(посада) М.П. (прізвище, ім'я, по батькові)

Від депозитарію: Заступник Директора Операційного департаменту Підпис О.Е. Федорова
(посада) М.П. (прізвище, ім'я, по батькові)

Від організатора торгівлі: Голова Правління
ПрАТ «ФБ «ІННЕКС» Підпис

О.В. Скляр

(посада) М.П. (прізвище, ім'я, по батькові)

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
СЕВАСТОПОЛЬСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ 

ПIДПРИЄМСТВО 14330 
1.2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05465784
1.4. Місцезнаходження емітента 99040, м.Севастополь, Індустріальна, 3
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (0692) 442916 (0692) 442916
1.6. Електронна поштова адреса емітента ATP14330@stel.sebastopol.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації 05465784.smida.gov.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. 
Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Посадова особа Мартенс Олена Петрівна (Паспорт: немає згоди на розкриття пас-

портних даних), яка займала посаду Головний бухгалтер, звільнена.
Рішення про звільнення прийнято Головою правління наказ № 10 о/с від 31.05.2013 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви за власним бажанням.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
Посадова особа Бойко Вікторія Тарасівна (Паспорт: немає згоди на розкриття пас-

портних даних), призначена на посаду Головний бухгалтер.
Рішення про призначення прийнято Головою правління наказ № 11 о/с від 

31.05.2013 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі заяви.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: необмежений строк.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економіст з 2001 року, 

начальник планово-економічного відділу з 2007 року, головний економіст з 
2009  року.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: нуль акцій.
Посадова особа Мартенс Олена Петрівна (Паспорт: немає згоди на розкриття пас-

портних даних) яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Рішення про звільнення прийнято Наглядовою Радою протокол № 7 від 

31.05.2013  р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви Мартенс Олени Петрівні 

про припинення повноважень члена Правління.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки.
На посаду члена правління замість звільненої особи нікого не призначено.

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

у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова правління  Сабельнікова О.О
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

1. Загальні відомості
1.1 Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«УКРАЇНСЬКИй СТРАхОВИй ДIМ»

1.2 Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 32556540
1.4 Місцезнаходження емітента 01023, м. Київ, площа Спортивна, буд. 3
1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 238-80-80 
1.6 Електронна поштова адреса емітента mykhailenko@insurhouse.com
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом 

для розкриття інформації:
http://insurhouse.com/ua/o_kompanii/korporativnoe_upravlenie/osobaya_informaciya/

osobaya_informaciya_ot_31_05_2013_g
1.8.Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення 
Достроково припинено повноваження Голови Наглядової ради Товариства та виклю-

чено зi складу членiв Наглядової ради Товариства Федотова Максима Олександровича 
(паспорт ВВ 424461, виданий 06.05.1998 р. Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в 
Донецькiй областi), на пiдставi Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв При-
ватного акцiонерного товариства «Український Страховий Дiм» №17 вiд 31.05.2013 р. 
Частка в статутному капiталi 0 %. Перебував на посадi протягом 2 рокiв. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обрано новим членом Наглядової ради Товариства громадянку України Дiдус Олену 
Миколаївну (посадова особа не надала згоди на розкриття її паспортних данних), на 
пiдставi Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного 
товариства «Український Страховий Дiм» №17 вiд 31.05.2013р.Частка в статутному 
капiталi 0 %. Строк дiї повноважень Наглядової ради - 3 роки. До призначення на посаду 
працювала i продовжує працювати заступником начальника Управлiння з врегулювання 
збиткiв з майнового страхування Приватного акцiонерного товариства «Український 
Страховий Дiм». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Достроково припинено повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Товариства Задорож-
ної Інни Володимирівни паспорт МЕ 954725, виданий 26.08.2009 р. Святошинським РУ ГУ 
МВС України в м. Києвi), на пiдставi Протоколу позачергових загальних зборiв акцiонерiв 
Приватного акцiонерного товариства «Український Страховий Дiм» №17 вiд 31.05.2013 р. 
Частка в статутному капiталi 0 %. Перебувала на посадi протягом 2 рокiв. Посадова особа 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Нагорняка 
Ігоря Миколайовича (паспорт ВА 921033, виданий 31.01.1997р. Пролетарським РВ ДМУ 
УМВС України в Донецькiй обл.), на пiдставi Протоколу позачергових загальних зборiв 
акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Український Страховий Дiм» №17 вiд 
31.05.2013 р. Частка в статутному капiталi 0 %. Перебував на посадi протягом 2 рокiв. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Достроково припинено повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Товариства Яворського 
Володимира Олександровича (паспорт ВА 912930, виданий 11.08.1997 р. Київським РВ 
ДМУ УМВС України в Донецькiй областi), на пiдставi Протоколу позачергових загальних 
зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Український Страховий Дiм» №17 
вiд 31.05.2013 р. Частка в статутному капiталi 0 %. Перебував на посадi протягом 2  рокiв. 
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано Головою Ревiзiйної комiсiї Товариства Шульгу Вікторію Олександрівну (поса-
дова особа не надала згоди на розкриття її паспортних данних), на пiдставi Протоколу 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Україн-
ський Страховий Дiм» №17 вiд 31.05.2013 р. Частка в статутному капiталi 0 %. Строк дiї 
повноважень Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), згiдно Статуту Товариства, не бiльше 5 рокiв. 
До призначення на посаду працювала i продовжує працювати начальником вiддiлу 
Управлiння клiєнтською лояльнiстю Київської філії Приватного акцiонерного товариства 
«Український Страховий Дiм». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має.

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Коріненка Олександра Павловича (по-
садова особа не надала згоди на розкриття його паспортних данних), на пiдставi Прото-
колу позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства 
«Український Страховий Дiм» №17 вiд 31.05.2013 р. Частка в статутному капiталi 0 %. 
Строк дiї повноважень Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), згiдно Статуту Товариства, не бiльше 
5 рокiв. До призначення на посаду працював i продовжує працювати начальником 
Управлiння банкiвського страхування Приватного акцiонерного товариства «Український 
Страховий Дiм». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

Обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Товариства Давидову Олександру Русланівну (по-
садова особа не надала згоди на розкриття її паспортних данних), на пiдставi Протоколу 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Україн-
ський Страховий Дiм» №17 вiд 31.05.2013 р. Частка в статутному капiталi 0 %. Строк дiї 
повноважень Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора), згiдно Статуту Товариства, не бiльше 5 рокiв. 
До призначення на посаду працювала i продовжує працювати заступником начальника 
Управлiння корпоративних продажiв Приватного акцiонерного товариства «Український 
Страховий Дiм». Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
не має.

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Т.в.о.Голови Правління  РябченкоН.Л.  03.06.2013р. 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКМЕБЛI»

Додаток 14 
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування 

у офіційному друкованому виданні)
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДОНЕЦЬКМЕБЛI»

1.2. Організаційно-правова форма 
емітента 

Публiчне акцiонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента 

05394601

1.4. Місцезнаходження емітента 83049 м. Донецьк вул. Куйбишева, буд. 58
1.5. Міжміський код, телефон та факс 
емітента 

(062) 344-37-77 344-38-00

1.6. Електронна поштова адреса емітента donetskmebel@mail.ru
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується емітентом для 
розкриття інформації 

www.donmebli.pat.ua

1.8. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб 
емiтента

2. Текст повідомлення
Посадова особа Голова правлiння Луньов В'ячеслав Леонiдович (паспорт: серiя ВЕ но-

мер 534145 виданий Ворошиловський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 30.10.2001) 
звiльнений з посади згiдно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 31.05.2013р. Володiє часткою в статут-
ному капiталi у розмiрi 525 (п'ятсот двадцять п'ять) акцiй, яка дорiвнює 0.0340%. Непогаше-
ної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом якого особа пере-
бувала на посадi: з 01.06.2010р. по 31.05.2013р. 

Посадова особа Член правлiння Черняк Iрина Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 599200 
виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 14.01.1997) звiльнена 
з посади згiдно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 31.05.2013р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 01.06.2010р. по 31.05.2013р. 

Посадова особа Член правлiння Iванова Нiна Андрiївна (паспорт: серiя ВА номер 592237 
виданий Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку 21.01.1997) звiльнена з посади згiдно 
Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИ-
СТВА «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 31.05.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 
5  (п'ять) акцiй, яка дорiвнює 0.00032%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: з 01.06.2010р. по 
31.05.2013р. 

Посадова особа Член правлiння Маслова Тетяна Леонiдiвна (паспорт: серiя ВЕ номер 
145038 виданий Кiровським РВ УМВС України в Донецькiй областi 01.08.2001) звiльнена з 
посади згiдно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 31.05.2013р. Акцiями Товариства не 
володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, протягом 
якого особа перебувала на посадi: з 01.06.2010р. по 31.05.2013р. 

Посадова особа Голова правлiння Луньов В'ячеслав Леонiдович (паспорт: серiя ВЕ 
номер 534145 виданий Ворошиловський РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 
30.10.2001) призначений на посаду строком на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоколу 
№  31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 31.05.2013р. Володiє часткою в статутному капiталi у розмiрi 525 
(п'ятсот двадцять п'ять) акцiй, яка дорiвнює 0.0340%. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: 
начальник електро - ремонтного участку Донецького заводу «Топаз», заступник головного 
енергетика виробничого об'єднання «Донецькмеблi», головний енергетик Донецького 
меблевого комбiнату ЗАТ «Донецькмеблi», голова правлiння ЗАТ «Донецькмеблi», 
технiчний директор ЗАТ «Донецькмеблi», З 01.06.2010р. - до цього часу голова правлiння 
ПАТ «ДОНЕЦЬКМЕБЛI».

Посадова особа Член правлiння Черняк Iрина Iванiвна (паспорт: серiя ВА номер 599200 
виданий Куйбишевським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 14.01.1997) призначена 
на посаду строком на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової 
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 31.05.2013р. 
Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: бухгалтер Донецького 
меблевого комбiнату, економiст Донецького меблевого комбiнату, З 11.04.1994р. - до цього 
часу головний бухгалтер ПАТ «Донецькмеблi». 

Посадова особа Член правлiння Iванова Нiна Андрiївна (паспорт: серiя ВА номер 592237 
виданий Ленiнським РВ УМВС України в м.Донецьку 21.01.1997) призначена на посаду стро-
ком на 5 (п'ять) рокiв згiдно Протоколу № 31/05/2013 засiдання Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДОНЕЦЬКМЕБЛI» вiд 31.05.2013р. Володiє часткою в статут-
ному капiталi у розмiрi 5 (п'ять) акцiй, яка дорiвнює 0.00032%. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї 
дiяльностi: бухгалтер Донецького меблевого комбiнату, економiст Донецького меблевого 
комбiнату, З 01.06.1991 - до цього часу заступник головного бухгалтера 
ПАТ  «ДОНЕЦЬКМЕБЛI».

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

відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.
Голова правлiння ____________ Луньов В’ячеслав Леонiдович
  М.П.
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента 

ПАТ «ЧЕРНІВЕЦЬКИй ЦЕГЕЛЬНИй ЗАВОД №1» 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Чернівець-
кий цегельний завод №1» 

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство.
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 05383253 
1.4. Місцезнаходження емітента: 58003, м. Чернівці, вул. Зелена, 3 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0372) 52-49-04, 52-75-91
1.6. Електронна поштова адреса емітента: cegel.z.n1@ukrpost.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://bukzberigach.cv.ua/em-tenti/vat-chern-vetckii-
tcegelnii-zavod-1

1.8. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 2 розділу II або інфор-
мація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III Положення: Відо-
мості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення
На підставі наказів виконавчого органу відбулися зміни складу посадових осіб 

товариства, а саме: 
Павлюк Акуліна Миколаївна звільнена з посади Головного бухгалтера з 

31.05.2013р. (наказ №24 від 31.05.2013р.). Паспортні дані: серія КР №811027, вида-
ний 24.10.2003р. 2-м відділом ЧМВ УМВС України в Чернівецькій обл. Перебувала на 
посаді з 18.01.2013р. Володіє часткою в статутному капіталі товариства в розмірі 
0,27%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Верига Наталія Михайлівна призначена на посаду Головного бухгалтера з 
03.06.2013р. (наказ №25 від 03.06.2013р.). Паспортні дані: серія СС №276845, виданий 
18.04.1997р. Снятинським РВ УМВС в Івано-Франківській обл. Акціями товариства не 
володіє. На посаду призначено на невизначений строк. Інші посади, які обіймала осо-
ба протягом своєї діяльності: Чернівецьке міськфінуправління – економіст; Черні-
вецьке відділення Державного інноваційного фонду України – провідний спеціаліст; 
Чернівецьке регіональне відділення Української державної інноваційної компанії – го-
ловний бухгалтер; Приватне підприємство «Стек-Фінанс» - головний бухгалтер. Непо-
гашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

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. Виконавчий директор Рудан Микола Миколайович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХЛIБЗАВОД "САЛТIВСЬКИЙ"

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХЛIБЗАВОД

"САЛТIВСЬКИЙ";
1.2. Організаційноправова форма емітента: Приватне акцiонерне товариство;                    
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31340536;
1.4. Місцезнаходження емітента: 61153, м. Харкiв, вул. Гвардiйцiв Широнiнцiв, 1;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: +38(057) 7105040, +38(057) 7105040;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: saltov_baker@saltov.org.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://www.saltov.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа Головний бухгалтер Полiщук Свiтлана Борисiвна (паспорт: серiя МК но

мер 446780 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
25.02.1997 р.) звiльнена 01.06.2013 року. 

Акцiями Товариства не володiє. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi  з 08.02.2013 року. 
Рiшення прийнято Генеральним директором товариства (наказ № 102к вiд 01.06.2013 ро

ку).
Посадова особа Головний бухгалтер Мороз Наталiя Олександрiвна (паспорт: серiя МТ но

мер 045422 виданий Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС України в Харкiвський областi
15.04.2009 р.) призначена з 03.06.2013 року. 

Акцiями Товариства не володiє.  Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочи
ни немає. 

Cтрок, на який призначено особу  на безстроковий термiн. Iншi посади, якi обiймала ця
особа протягом своєї дiяльностi: Продавець (ТОВ "Торгiвельний дiм "Харкiвхлiб"); бухгалтер
(ПП "Онопрiєнко С.В.", ЗАТ "Хлiбзавод "Салтiвський"); економiстаналiтик, головний бухгал
тер (ТОВ "Торговий дiм "Учбовонаочнi приладдя", ТОВ "ЕстеллаА"); старший бухгалтер (ТОВ
"Торговий дiм "Вiтал плюс"); бухгалтер (ПрАТ "Хлiбзавод "Салтiвський"); головний бухгалтер
(ТОВ "Торгiвельний будинок "Салтiвський", ПАТ "Харкiвський хлiбокомбiнат "Слобожансь
кий"). Рiшення прийнято Генеральним директором товариства (наказ № 103к вiд
01.06.2013 року).

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.

Генеральний директор  Петров Олександр Юрiйович.

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРАВАЙ"
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАРАВАЙ";
1.2. Організаційноправова форма емітента: Публiчне акцiонерне товариство;                    
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00384414;
1.4. Місцезнаходження емітента: 61135, м. Харкiв вул. Гв. Широнiнцiв, 1а;
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (057) 7378785, (057) 7372577;
1.6. Електронна поштова адреса емітента: 00384414@sodruzhestvo.com.ua;
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для

розкриття інформації: http://karavay.nravers.com.ua;
1.8. Вид особливої інформації: Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента.

2. Текст повідомлення
Посадова особа Головний бухгалтер Полiщук Свiтлана Борисiвна (паспорт: серiя МК но

мер 446780 виданий Комiнтернiвським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi
25.02.1997 р.) звiльнена 01.06.2013 року. 

Акцiями Товариства не володiє.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi  з 27.02.2013 року.
Рiшення прийнято Генеральним директором товариства (наказ № 3к вiд 01.06.2013 ро

ку). 
Посадова особа Головний бухгалтер Семененко Ольга Iванiвна (паспорт: серiя СА номер

777008 виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 25.07.1998 р.)
призначена з 03.06.2013 року. 

Акцiями Товариства не володiє.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Cтрок, на який призначено особу  на безстроковий термiн.
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Менеджер офiсу (ЗЦПТО);

оператор ПК (ТОВ "МаркетГрупп Запорiжжя"); оператор 1С , бухгалтер, головний бухгалтер
(ТОВ "Фiрма "Нiка"); бухгалтер (ТОВ "Видавничий будинок "Керамiст", ТОВ "Клiон", ТОВ "Мiк",
ПрАТ "Хлiбзавод "Салтiвський"). 

Рiшення прийнято Генеральним директором товариства (наказ № 3к вiд 01.06.2013 ро
ку).

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

домленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
3.2. Найменування посади.

Генеральний директор  Деркач Руслан Iванович
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ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ЗМIЇВСЬКИй ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМЕхАНIЧНИй 

ЗАВОД «ЗМIЇВМЕТАЛОСЕРВIС»
Публiчне акцiонерне товариство «Змiївський експериментально-механiчний завод 

«Змiївметалосервiс» (код 05393180), що знаходиться за адресою: 63460, Харківська обл., 
Змiївський р-н, смт Комсомольське, шосе Балаклiйське, буд. 10 повідомляє, що при підго-
товці паперової форми річної інформації емітенту за 2012 рік було виявлено технічну по-
милку в публікації річної інформації, яку було опубліковано в «Відомостях НКЦПФР» №81 
від 26.04.2013р., а саме в розділі 6 «Інформації про загальні збори» невірно перераховано 
кількість загальних зборів: «12.03.2012 проведено позачергові загальні збори, 20.03.2012 
проведено чергові загальні збори».

Вірною редакцією розділу 6 «Інформації про загальні збори» вважати: 
«12.03.2012 проведено позачергові загальні збори, 20.03.2012 проведено чергові за-

гальні збори, 24.12.2012 проведено позачергові загальні збори».
Решта публікації є вірною та не змінюється.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що 

вона несе відповідальність згідно з законодавством: Генеральний директор Варченко Олек
сандр Федорович
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОю ВІДПОВІДАЛЬНІСТю 
«КОВЧЕГ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента
1.Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента - Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Ковчег»

1.2. Організаційно-правова форма емітента - Товариство з обмеженою відпові-
дальністю 

1.3. Місцезнаходження - 01601 м.Київ вул.Мечнiкова 2 
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 31569627 
1.5. Міжміський код та телефон, факс - 044 230-95-92 
1.6. Електронна поштова адреса - kovcheg@mandarin.kiev.ua 
1.7 Веб-сайт емітента- немає
1.8.Вид особливої інформації - Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі
2.Текст повідомлення

Дата виключення цiнних паперiв емiтента з лiстингової фондової бiржi: 
03.06.2013.

Рiшенням котирувальної комiсiї №928 вiд 03.06.13 , Облiгацiї ТОВ «Ковчег» iменнi 
цiльовi безпроцентнi у кiлькостi 750 шт., з 03.06.13 Фондовою бiржею ПАТ»Українська 
бiржа» переведено до Біржового списку ПАТ «Українська бiржа» в категорію поза-
лістингові цінні папери на підставі п.17.13.1 Правил торгівлі ПАТ «Українська бiржа», 
у звязку з невідповідністю середньомісячної вартості біржових угод лістинговим ви-
могам визначеним п.4.1, Положення про функціонування бірж, затвердженого Рі-
шенням НКЦПФР №1688 від 22.11.12 року.

Форма iснування цiннiх паперiв - бездокументарна .
Номiнальна вартiсть 1 облiгацiї 400 грн .
Кільківть облігацій у випуску - 409110 шт.
Дата реестрацiї випуску цiнних паперiв 02.09.10. Випуск зареєстровано Держав-

ною комiсiєю з цiннiх паперiв та фондового ринку. Номер свiдоцтва про реєстрацiю 
випуску цiнних паперiв 72/2/10 .

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв , щодо яких вчинена 
дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiннiх паперiв складає 
0.18  вiдсотка.

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

в повідомленні.
3.2.Найменування посади Директор Шевченко В.В.

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕКО»
Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 25195772; Місцезнаходження: 02139, м. Київ, вул. 

Стальського, 32; тел/факс: (044) 503-03-21; E-mail: at18@atrep.com.ua; Адреса сторінки в 
мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
deco.com.ua; Вид особливої інформації: Відомості про одержання кредиту на суму, що пере-
вищує 25 відсотків активів емітента

Згідно з рішенням акціонера ПрАТ «ДЕКО» від 20.05.2013 р., 30.05.2013 року було під-
писано Додаткову угоду до Генерального договору про надання кредитних послуг № BL1382 
від 26.06.2012 р. з ПАТ «Універсал Банк» (код ЄДРПОУ 21133352, місцезнаходження: 04114, 
м. Київ, Автозаводська, 54\19) та 01.06.2013 був отриманий кредит (вид – кредитна лінія з 
встановленим лімітом кредитування) у сумі 2 000 000,00 грн., строк – 1 рік з можливістю 
пролонгації строку кредиту, в заставу надано – нерухомість акціонера, процентна ставка – 
21% (фіксована). Кредит отримано одним траншем. Вартість чистих активів емітента, роз-
рахованих на початок року – 6 400 тис. грн. Співвідношення суми кредиту до вартості акти-
вів на початок року – 31%. Цільове призначення коштів, отриманих за кредитом – поповнення 
оборотних коштів.

Генеральний директор ПрАТ ДЕКО» Учускін ю.А. підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з законодавством, 
01.06.2013р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМПЛЕКСП»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента 
1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство 
«Комплекс-П»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 24746632
1.4. Місцезнаходження емітента: 04080, м. Київ, вул. Костянтинівська, 70, літе-

ра  «Е» 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0-44) 417-8235 
1.6. Електронна поштова адреса емітента: office@dverikomplex.com.ua 
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: www.dverikomplex.com.ua.
1.8. Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента. 

2. Текст повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» 28.05.2013р., у зв’язку із від-

міною (скасуванням) рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Комплекс-П» від 
17.05.2012р. про припинення ПрАТ «Комплекс-П» шляхом перетворення та призна-
чення Комісії з припинення, було прийнято рішення про зміну складу посадових осіб 
емітента, а саме: 

- звільнено Голову Комісії з припинення ПрАТ «Комплекс-П» Пеньковського Во-
лодимира Олексійовича (паспорт серія СН №890096, виданий Ленінградським РУ ГУ 
МВС України в місті Києві 13.08.1998 р.), ідентифікаційний номер платника податків 
- 1863307219, який володів часткою в статутному капіталі – 35,589 % і був власни-
ком 30798 простих іменних акцій ПрАТ «Комплекс-П», непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини не мав; перебував на посаді з 17.05.2012р. по 
15.11.2012р.; 

- звільнено члена Комісії з припинення ПрАТ «Комплекс-П» Кирьяка Анатолія Пе-
тровича (паспорт серія СО №438905, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в м.Києві 
21.07.2000р.), ідентифікаційний номер платника податків - 2027914499, який володіє 
часткою в статутному капіталі – 3,231 % і є власником 2796 простих іменних акцій 
ПрАТ «Комплекс-П», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; 
перебував на посаді з 17.05.2012р. по 28.05.2013р.; 

- звільнено члена Комісії з припинення ПрАТ «Комплекс-П» Карпову Олену Вален-
тинівну (паспорт серія МЕ №235533, виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Ки-
єві 18.04.2003р.), ідентифікаційний номер платника податків - 2046203441, яка не 
володіє часткою в статутному капіталі і не є власником акцій товариства, непогашеної 
судимості за корисливі та посадові злочини не має; перебувала на посаді з 17.05.2012р. 
по 28.05.2013р.; 

- звільнено (достроково припинено повноваження) Голову Наглядової Ради 
ПрАТ  «Комплекс-П» Пеньковського Володимира Олексійовича (паспорт серія СН 
№890096, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 13.08.1998 р.), в 
зв’язку із його смертю 15.11.2012р., ідентифікаційний номер платника податків - 
1863307219, який володів часткою в статутному капіталі – 35,589 % і був власником 
30798 простих іменних акцій ПрАТ «Комплекс-П», непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не мав; перебував на посаді з 30.11.2010р. по 15.11.2012р.; 

- призначено на посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ «Комплекс-П» Пеньковсько-
го Олександра Володимировича (паспорт: серія МЕ №323231 виданий Святошин-
ським РУ ГУ МВС України в м.Києві 07.08.2003р.), ідентифікаційний номер платника 
податків - 3195019037, який володіє часткою в статутному капіталі – 26,9269 % і є 
власником 23302 простих іменних акцій ПрАТ «Комплекс-П», непогашеної судимості 
за корисливі та посадові злочини не має; попередня посада – член Наглядової Ради 
товариства; посадову особу обрано на 3 (три) роки;

- призначено на посаду члена Наглядової Ради ПрАТ «Комплекс-П» Кирьяка Ана-
толія Петровича (паспорт серія СО №438905, виданий Мінським РУ ГУ МВС України в 
м.Києві 21.07.2000р.), ідентифікаційний номер платника податків - 2027914499, який 
володіє часткою в статутному капіталі – 3,231 % і є власником 2796 простих іменних 
акцій ПрАТ «Комплекс-П», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини 
не має; попередня посада – член Комісії з припинення товариства; посадову особу 
обрано на 3 (три) роки;

- призначено на посаду члена Наглядової Ради ПрАТ «Комплекс-П» Пеньковську 
Людмилу Олександрівну (паспорт серія ТТ №078156, виданий Святошинським РУ ГУ 
МВС України в м.Києві 01.10.2011р.), ідентифікаційний номер платника податків - 
1967817366, яка володіє часткою в статутному капіталі – 11,863 % і є власником 
10266 простих іменних акцій ПрАТ «Комплекс-П», непогашеної судимості за корисли-
ві та посадові злочини не має; попередня посада – інженер-диспетчер товариства; 
посадову особу обрано на 3 (три) роки;

- призначено (переобрано) на посаду Ревізора ПрАТ «Комплекс-П» Величко Ольгу 
Олександрівну (паспорт серія СО №298662, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС Укра-
їни в м.Києві 30.12.1999 р.), ідентифікаційний номер платника податків - 2059908384, 
яка володіє часткою в статутному капіталі – 1,1556 % і є власником 1000 простих 
іменних акцій ПрАТ «Комплекс-П», непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини не має; попередня посада – Ревізор товариства; посадову особу обрано на 
3  (три) роки.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. 
Голова Наглядової Ради ПрАТ «КомплексП» Пеньковський Олександр Володими

рович 
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КОМЕРЦІйНИй БАНК «СТАНДАРТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КО-
МЕРЦІЙНИЙ БАНК «СТАНДАРТ»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 36335426
1.4. Місцезнаходження емітента: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)585-66-35, (044)585-66-35
1.6. Електронна поштова адреса емітента: zinchenko@standart-bank.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітен-

том для розкриття інформації: http://standart-bank.com/
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформа-

ція про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна 
складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення
1. Рішення про звільнення прийнято Єдиним Акціонером ПАТ КБ «СТАНДАРТ» 

31.05.2013 р. Рішення Акціонера №13 від 31.05.2013.
Посадова особа Котляр Ірина Валеріївна (посадова особа не надала дозволу на роз-

криття паспортних даних), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 2012 року.
2. Рішення про призначення прийнято Єдиним Акціонером ПАТ КБ «СТАНДАРТ» 

31.05.2013 р. Рішення Акціонера №13 від 31.05.2013.
Посадова особа Коваль Тетяна Владиславівна (посадова особа не надала згоди на 

розкриття паспортних даних) призначена на посаду Голова Ревізійної комісії з 
01.06.2013.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: менеджер ТОВ «Твіст».
Розмір пакету акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

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

повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
Голова Правління Мірошник М.О., 31.05.2013р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ»

Інформація про зміну складу посадових осіб
Повне найменування емітента:  Публічне акціонерне товариство 
 «Одесапродконтракт» 
Організаційноправова форма:  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
емітента:  01553764
Місцезнаходження емітента:  65025, м. Одеса, 
 19 км. Старокиївської дороги
Міжміський код, телефон
та факс емітента:  /048/ 756-71-20
Електронна поштова адреса:  odpc@imexbank.com.ua
Адреса сторінки в мережі Інтернет,
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації: www.stockmarket.gov.ua
Вид особливої інформації:  відомості про зміну складу 
 посадових осіб 
 емітента

Текст Повідомлення:
1) Згідно Рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Одеса-

продконтракт» (Протокол № 01/06 від 01.06.2013 р.) 01.06.2013 р. звільнено з поса-
ди Генерального директора АТ «Одесапродконтракт» Кобилянську Марину Вадимів-
ну (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Перебувала на 
даній посаді 4 роки 4 місяці. Звільнено за власним бажанням. Часткою у статутному 
капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові зло-
чини не має.

2) Згідно Рішення Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Одеса-
продконтракт» (Протокол № 01/06 від 01.06.2013 р.) 03.06.2013 р. призначено на по-
саду Генерального директора АТ «Одесапродконтракт» Справцева Анатолія Леонідо-
вича (згода фізичної особи на розкриття паспортних даних відсутня). Часткою у 
статутному капіталі емітента не володіє. Обрано на посаду на 5 років. Протягом своєї 
діяльності обіймав посади: заступник директора, директор товариства з обмеженою 
відповідальністю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 

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

Генеральний директор  Справцев А.Л.
03.06.2013 р.

«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГЕНЕРАЛЬНЕ 
АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ «ІНТУРСКИЇВ»

(ідентифікаційний код 02573527, місцезнаходження: 01001, місто Київ, вулиця Госпі-
тальна, будинок 12), повідомляє акціонерів про скликання річних загальних зборів акціоне
рів Публічного акціонерного товариства «Генеральне агентство по туризму «Інтурс-Київ», 
які будуть проведенні 16.07.2013 року об 11 годині 00 хв. за місцем проведення: 01001, 
місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12, номер приміщення, куди мають прибути акціо-
нери, хол на 1 поверсі.

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах розпочнеться о 09 годині 
30 хв. та закінчиться о 10 годині 30 хв. за місцем проведення річних загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: пере-
лік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 го-
дину за три робочих дні до дня проведення зборів, а саме: станом на 24 годину 
10.07.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування на річних загальних зборах:
1. Про визначення кворуму чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства. При-

йняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії. Обрання членів лічиль-
ної комісії. Обрання робочих органів чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження річного звіту Товариства.
3. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого 

органу, звіту ревізійної комісії.
5. Припинення повноважень членів наглядової ради, обрання членів наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 

укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради.

7. Про прийняття рішення про укладення договору відчуження майна Товариства та за-
твердження істотних умов такого договору.

8. Обрання та припинення повноважень голови і членів ревізійної комісії.
9. Обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу. Затвер-

дження умов трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, вста-
новлення розміру їх винагороди.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів необхідно надати: акціонерам – пас-
порт; представникам акціонера (акціонерів) – належним чином засвідчену довіреність на 
право участі у зборах, а також паспорт.

Основні показники фінансовогосподарської діяльності Публічного акціонерного 
товариства «Генеральне агентство по туризму «ІнтурсКиїв» (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

звітний
(2011, 2012)

попере
дній

(2010)
Усього активів 5825 14113,9 4000
Основні засоби 3504 3504 3909
Довгострокові фінансові інвестиції 83 83 83
Запаси 0 0 29
Сумарна дебіторська заборгованість 676 669 2942
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 0 19
Нерозподілений прибуток (3824) (5629.2) (2226)
Власний капітал 2965 1159,8 4547
Статутний капітал 359 359 359
Довгострокові зобов’язання - - -
Поточні зобов’язання 1287,5 9890,6 3149
Чистий прибуток (збиток) (1598) (1805,2) (1317)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1437140 1437140 1437140
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій 
протягом періоду 

- - -

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6 20

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися 
під час підготовки до загальних зборів: матеріали надаються акціонерам для ознайомлення 
за адресою 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12, номер приміщення хол на 
1  поверсі, у робочі дні у робочий час з 10 години 00 хв. до 16 години 00 хв., а в день про-
ведення загальних зборів 16.07.2013 року – також у місці їх проведення; а також шляхом 
надання відповідних документів та проектів рішень в електронній формі на письмовий за-
пит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера - юридичної осо-
би або прізвище, ім’я та по батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних 
йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, 
видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з доку-
ментами – Голова правління Василюк Віктор Борисович.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ 
(багатоканальний):   

(044) 5864394
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НКЦПФР розробила Положення про глобальний та 
тимчасовий глобальний сертифікати

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового 
ринку) схвалила проект рішення «Про затвердження Положення 
про глобальний сертифікат та тимчасовий глобальний сертифі-
кат» на засіданні, яке відбулося 28 травня 2013 року.

«Документ, який розробила Комісія, визначає порядок оформ-
лення та ведення обліку глобальних сертифікатів і тимчасових 
глобальних сертифікатів, їх реквізити та перелік документів, що 
подаються емітентом до Центрального депозитарію цінних папе-

рів при депонуванні цих сертифікатів», - пояснила Директор де-
партаменту регулювання депозитарної та розрахунково-
клірингової діяльності Ірина Курочкіна.

Зазначимо, що відповідно до вимог Положення глобальні сер-
тифікати, тимчасові глобальні сертифікати не потребують техніч-
ного захисту їх бланків і подаються до Центрального депозитарію 
цінних паперів відповідним емітентом цінних паперів (при ство-
ренні акціонерного товариства – уповноваженою особою заснов-
ників, якій надаються повноваження здійснювати дії, пов'язані зі 
створенням такого товариства; при розміщенні акцій корпоратив-
ного інвестиційного фонду – компанією з управління активами, з 

Повідомлення про намір придбання значного пакету акцій

Я, САВИЦЬКА РАЇСА ОЛЕКСАНДРІВНА, маю намір придбати 
201022526 простих акцій Приватного акціонерного товариство «Аргон» (код за 
ЄДРПОУ: 13382687). Повідомляю, що ні я, ні мої афілійовані особи акціями 
ПрАТ  «Аргон» не володіють.»

30 травня 2013 р. _______________ Р.О. Савицька
 (підпис)

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«РIВНЕНСЬКИй ЦЕНТРАЛЬНИй УНIВЕРМАГ» 

(код ЄДРПОУ – 01561924) 
повідомляє, що в річній інформації емітента цінних паперів за 2012 рік, опублікованій в 

газеті Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 
№  83  (1587) від 30.04.2013 року, були допущені помилки. Правильним слід вважати на-
ступне: «Вартість чистих активів (тис.грн.): попередній період – 32569.

Генеральний директор  Олiйник Олександр Iванович 
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якою таким фондом укладено договір про управління активами; у 
випадках, встановлених законодавством, – управителем).

Проект рішення був розроблений відповідно до частини першої 
статті 4, частини першої та сьомої статті 21 Закону України «Про 
депозитарну систему України». Зокрема, в цих новелах сказано, що 
вимоги до переліку документів, які подає емітент до Центрального 
депозитарію, та порядок оформлення і ведення обліку глобальних і 
тимчасових глобальних сертифікатів встановлює Комісія.

Незабаром нормативний акт буде оприлюднений в офіційному 
виданні НКЦПФР та на її сайті, де все зацікавлені зможуть озна-
йомитися зі змістом документа.

Украинский рынок акций начал торги в июне 
снижением под внешний негатив

Фондовый рынок Украины начал торги в понедельник отрица-
тельной динамикой биржевых индикаторов, следуя негативной 
конъюнктуре на основных зарубежных фондовых площадках: ин-
декс «Украинской биржи» (УБ) к 11:00 кв просел на 0,5% - до 
862,54 пункта, индекс ПФТС – на 0,13%, до 305,64  пункта.

Среди индексных акций УБ больше всех утром подешевели бу-
маги Райффайзен Банка Аваль (-1,14%), «Центрэнерго» (-1%) и 
Алчевского меткомбината (-0,92%).

С ростом стоимости торговались только акции Енакиевского 
метзавода (+0,37%) и Укрсоцбанка (+0,08%).

В индексной корзине ПФТС сделки прошли только с акциями 
«ДТЭК Днипроэнерго» (-3,39%), «ДТЭК Захидэнерго» (-0,13%) и 
«Донбассэнерго» (+0,1%).

Как сообщил старший трейдер, консультант инвесткомпании 
«Драгон Капитал» Александр Фощан, продажам на фондовых 
рынках с утра способствует умеренно-негативный внешний фон, 
формируемый растущими опасениями инвесторов в отношении 
скорой смены ФРС США курса монетарной политики.

Вместе с тем эксперт отметил, что близость локальных мини-
мумов в Украине, а также отсутствие крупных продавцов и нахож-
дение акций в зоне сильной перепроданности удержит рынок от 

сильных распродаж.
Управляющий партнер инвесткомпании «Капитал Таймс» Эрик 

Найман задается вопросом: выдержат ли украинские «быки» на-
пор негативных торгов глобальных фондовых рынков – покажет 
первая неделя июня.

«Но пока больше шансов пойти «на юг» в направлении зоны 
800-850 пунктов по индексу УБ», - считает он.

Деловая активность в промышленности еврозоны 
упала в мае меньше, чем ожидалось

Индекс менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе 
17 стран еврозоны в мае 2013 года опустился до 48,3 пункта с 
апрельских 46,7 пункта, свидетельствуют окончательные данные 
исследовательской организации Markit Economics.

Итоговое значение показателя лучше ранее объявленного 
предварительного значения 47,8 пункта. Таким образом, ослабле-
ние деловой активности в промышленности еврозоны было мень-
ше прогноза. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, не 
ожидали пересмотра показателя.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о продолжаю-
щемся сокращении деловой активности в европейской 
промышленности. PMI промышленного сектора еврозоны остает-
ся ниже этого важного уровня уже 22 месяца подряд.

«Хотя сокращение производства в еврозоне продолжилось в мае, 
отрадно видеть, что темпы снижения снизились настолько заметно. 
Сектору еще далеко до стабилизации, и потому он остается тормозом 
экономики», - заявил главный экономист Markit Крист Уильямсон.

В Германии и Франции, двух крупнейших экономиках еврозоны, 
итоговый производственный PMI также был лучше предваритель-
ного значения - 46,4 пункта и 49,4 пункта соответственно. 

Согласно прогнозу Еврокомиссии, ВВП еврозоны в этом году 
сократится на 0,4% и увеличится на 1,2% в 2014 году. 
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